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Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“
Радоја Дакића 8, 11070 Београд

Иновација Програма здравствене заштите жена, деце, школске деце и студената (у даљем тексту:
Програм), као прва фаза пројекта „Иновирање програма здравствене заштите жена, деце, школске
деце и омладине у Србији“, настала је из потребе усклађивања Програма из 1995. године са савременим
достигнућима у здравственој заштити и ставовима у релевантним међународним и националним
стратегијама. Наведени пројекат је спроведен на основу уговора Института за здравствену заштиту
мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ и Министарства здравља Pепублике Србије о спровођењу
и финансирању послова од општег интереса, а у оквиру програма 1802-10 „Унапређење здравља
посебних групација становништва“.
На основу чланова 82 и 158 Закона о здравственој заштити (Сл. гласник РС, бр. 107/05) Министар
здрављa донео је решење о образовању Републичке стручне комисије за здравствену заштиту жена,
деце и омладине (Министарство здравља Републике Србије, број 119-01-315/2008-02 од 21. 10. 2008.
године).
На основу предлога Републичке стручне комисије Влада Републике Србије је на седници одржаној
16.4.2009. године усвојила Уредбу о Националном програму здравствене заштите жена, деце и
омладине (Сл. Гласник бр. 28/09).
На основу овлашћења из Уредбе, Републичка стручна комисија за здравствену заштиту жена,
деце и омладине је на седницама од 16. 6. 2010. и 15. 12. 2010. године усвојила:
Стручно-методолошко упутство за спровођење
Уредбе о Националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине
Овим Упутством утврђују се стручно-методолошки и доктринарни ставови у спровођењу активности
и поступака предвиђених Уредбом о Националном програму здравствене заштите жена, деце и
омладине (Сл. Гласник РС бр. 28/09).
Републичка стручна комисија за здравствену заштиту жена, деце и омладине

Предговор
Пред корисницима је дело које је настало заједничким радом десет тимова односно 65 стручњака
посвећених заштити здравља жена, деце и омладине. Стручно-методолошко упутство за спровођење
Уредбе о националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине је логични наставак
здравствене политике, започете Програмом здравствене заштите жена, деце, школске деце и студената
(1995.) и пратећим Стручно-методолошким упутством (1997.), а израђено је за примену иновираног
Програма, усвојеног на седници Владе 16. априла 2009. године (Сл. Гласник РС 28/09) као „Уредба о
националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине“.
У овој публикацији ћете наћи упутство за практичну примену Националног програма здравствене
заштите жена, деце и омладине, приказано кроз девет програмских целина - шест које прате животни
ток од пре концепције до 26. године живота и три програмске целине које обухватају најзначајније проблеме: психосоцијални развој и ментално здравље, болести и стања од већег социјално-медицинског
значаја и хроничне болести и инвалидитет деце и омладине. Ово упутство ближе дефинише опште и
специфичне циљеве из Програма и омогућава њихову реализацију у здравственој заштити кроз опис
појединих активности, садржаја рада, начина извођења, прецизирањем одговорних особа односно
институција, као и одговарајуће документације. Текстуални део у целости прати Програм и његове целине са општим и специфичним циљевима. У њему се, осим тога, наводе и релевантни програми, водичи за добру праксу, смернице и други национални стандарди који су у вези са одређеном активношћу.
Табеларни део СМУ прати и разрађује активности хронолошким редом и обрађује само оне специфичне циљеве и активности које су делокруг рада лекара и других здравствених радника и сарадника у
породилиштима и у примарној здравственој заштити.
У Упутству су описане најважније активности које спадају у свакодневни рад педијатра и/или
тимова служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце, младих, трудница и породиља и
представљају надоградњу, односно осавремењивање активности дефинисаних у СМУ за спровођење
Уредбе из 1995. године, уз разумљиве измене. Новина је укључивање и већа одговорност родитеља, наставника, вршњака, удружења грађана и локалне заједнице у спречавању и раном откривању ризика
по раст и развој. Посебно се интензивира промоција здравља, здравствено-васпитни рад и едукација
родитеља, као и рад са децом и адолесцентима који имају специфичне потребе и захтевају интензивнију
заштиту.
Поред поменуте Уредбе у Стручно-методолошком упутству су уграђени ставови релевантних
међународних и националних стратегија, програма, водича за добру праксу и смерница. Посебно истичемо стратегију за развој и здравље деце и адолесцената Светске здравствене организације. Списак
коришћене литературе на крају публикације показује наше настојање да се овај документ и препоруке
које су изнете у Упутству заснивају на подацима из литературе који у светлу савремених схватања
и сазнања указују здравственим радницима и сарадницима на наjрационалнији начин решавања
проблема и ситуација са којима се свакодневно сусрећу.
На крају публикације је штампан извод из Уредбе о Националном програму здравствене заштите
жена, деце и омладине, документ који нас је обавезао и послужио као основа за израду овог Упутства.
Процес израде СМУ је трајао 14 месеци и обухватио је неколико фаза: (1) формирање девет радних
група са укупно 65 чланова; (2) израда Упутства по програмским целинама; (3) процес усаглашавања
– консултације, консензус валидације (4) разматрање радних верзија и обједињавање.
Јавна расправа је вођена у више фаза кроз: (1) разматрање нацрта Упутства од стране здравствених
радника, како у примарној здравственој заштити (у преко 60 домова здравља), тако и у породилиштима, болницама, клиникама и институтима. (2) Нацрт Упутства презентован је на стручним скуповима,
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секцијама СЛД: педијатријској, за социјалну медицину, перинатолошкој, гинеколошко-акушерској; на
стручним скуповима удружења: педијатара, перинатолога, акушера. (3) у фокус групама од по 8-12
чланова: здравствени радници и сарадници, адолесценти, представници удружења лекара, родитеља
(„Звончица“ и „Родитељ“) и грађана («Мајка храброст»). Фокус групе су одржане у Новом Саду и Београду.
Предлог Упутства је Републичка стручна комисија за здравствену заштиту жена, деце и омладине
разматрала на седници одржаној 16.6.2010., а усвојила га је 15.12.2010. године.
У децембру 2010. године су одржане две промоције Пројекта „Примена националног програма
здравствене заштите жена, деце и омладине“. У Институту је одржан стручни састанак намењен неонатолозима и акушерима на којима су аутори представили радну верзију Водича за збрињавање новорођенчета.
Стручно-методолошко упутство и Водич за превенцију, дијагностику и лечење анемије презентирани су 23. децембра на стручном скупу намењеном лекарима из службе за здравствену заштиту деце
и омладине домова здравља у присуству представника Министарства здравља и УНИЦЕФ-а, Батута,
Градског завода, секција Српског лекарског друштва.
Уследио је и састанак у Министарству здравља представника Батута, Републичког завода за осигурање, Министарства, Републичке стручне комисије за здравствену заштиту жена, деце и омладине,
координатора Пројекта и координатора програмских целина. На састанку су разматрани организациони и финансијски аспекти решења појединих активности. Решења која нуди Стручно-методолошко
упутство су обавезујућа и примењиваће се сукцесивно током 2011. године, а у пуном обиму ће се инкорпорирати у Правилник о обиму и садржају здравствене заштите од 2012. године.
Захваљујемо се свима који су учествовали у изради ове публикације и у јавним расправама током
четрнаестомесечног периода израде и припреме овог документа: координаторима, члановима радних
група, члановима Републичке стручне комисије за здравствену заштиту жена и деце и омладине, саветницима, учесницима у фокус групама родитеља, адолесцената, здравствених радника, удружења
грађана, струковним удружењима педијатара, гинеколога. Захваљујемо се свим колегама и колегиницама из установа примарне здравствене заштите, из педијатријских и акушерских служби из породилишта, са секундарног и терцијарног нивоа из свих универзитетских центара у Србији, као и онима
који су извршили коректуре и обједињавање свих програмских целина. Неоспорне су заслуге запослених у Служби за организацију, планирање евалуацију и медицинску информатику Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије, који су активно учествовали у процесу израде овог документа
у свим фазама, у координацији и организацији активности, у процесу израде Упутства, организацији
рада Републичке стручне комисије за здравствену заштиту жена, деце и омладине, као и у припреми
за штампу и за презентацију овог Упутства.
Посебну захвалност исказујемо колегама из београдске канцеларије УНИЦЕФ-а за финансијску
подршку у изради и презентацији Стручно-методолошког упутства.
Парафразирајући члан 3 Конвенције о правима детета, да су у свим активностима које се тичу деце
од примарног значаја интереси детета, без обзира на то да ли спроводе јавне или приватне институције за здравство и социјалну заштиту, судови, административни органи или законодавна тела, ову
публикацију намењујемо здравственим радницима у здравственој заштити мајки и деце, непосредним
извршиоцима на свим нивоима здравственог система (посебно на примарном), доносиоцима одлука;
родитељима и свима који су заинтересовани да сазнају шта је планирано у овим областима здравствене заштите најосетљивијих популационих група у Србији.
Београд, 20. 12. 2010. год

За уређивачки тим,
Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић-Миладиновић
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Извод из рецензије
Имајући у виду сталну потребу за развојем здравствене заштите жена, деце и омладине, као и
чињеницу да здравље, превенција болести и унапређење квалитета живота ових популационих
група представљају један од националних приоритета Србије, публикација „Стручно-методолошко
упутство за спровођење Уредбе о националном програму здравствне заштите жена, деце и омладине“
има посебно место. Ово дело је настало као резултат напора групе изузетних аутора да своје богато
теоријско и практично искуство, како у пружању здравствене заштите тако и у едукацији, преточе
у рукопис који је користан и драгоцен водич не само у светлу свакодневног рада изабраних лекара,
већ и стварању мултидисциплинарних тимова и укључивању жена, деце и омладине као корисника
у даљи развој здравствених услуга оријентисаних ка њиховим потребама. Основни садржаји
публикације засновани су на актуелним принципима здравствене заштите мајке и детета. Очигледне
су смернице које произилазе из Миленијумских циљева развоја, Европске стратегије за здравље и
развој деце и омладине и других међународних докумената, као и утемељеност на стратегијама и
усвојеним законским прописима Републике Србије, са савременим приступима унапређењу здравља
мајке и детета и доказима које пружа добра клиничка пракса и пракса промоцијe здравља у нашој
земљи. Истиче се вредност ове публикације у синтези примарног, секундарног и терцијарног нивоа
здравствене заштите и наглашавању интегрисаног приступа популацији жена, деце и омладине. На овај
начин „Стручно-методолошко упутство за спровођење Уредбе о националном програму здравствне
заштите жена, деце и омладине“ представља одговарајућу и незаобилазну литературу за све чланове
мултидисциплинарног тима који се баве програмском здравственом заштитом мајке и детета.
Сва поглавља, укупно девет, аутори су организовали на јединствен начин који обезбеђује јасан
преглед свих значајних корака у програмској заштити путем објашњавања општих и специфичних
циљева, одговарајућих активности за њихово достизање и свих логичких елемената неопходних
за спровођење активности. Сви аутори, њих 65, су афирмисани стручњаци у области унапређења
здравља и свих нивоа превенције болести, а нарочито међу осетљивим популационим групама које
су и предмет Уредбе о националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине. Сваки
аутор поседује вишегодишње искуство у пружању здравствених услуга, вођењу пројеката промоције
здравља жена, деце и омладине и у превенцији специфичних болести, као и више стручних и научних
публикација објављених у истим областима. Значајану вредност публикације за праксу аутори су
обезбедели примењујући широки поступак стварања консензуса међу заинтересованим странама:
доносиоцима одлука у систему здравствене заштите, изабраним лекарима, свим здравственим
радницима који су посвећени пружању квалитетне и ефикасне здравствене заштите и корисницима
преко њихових удружења која негују вредности омладинског активизма, родне равноправности,
укључивања заједнице и залажу се за пријатељски оријентисане здравствене услуге.
Публикација „Стручно-методолошко упутство за спровођење Уредбе о националном програму
здравствне заштите жена, деце и омладине“, са задовољством препоручујемо.

Рецензенти:
Проф.др Весна Бјеговић-Микановић,
Проф.др Недељко Радловић
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АУТОРИ ПРОГРАМСКИХ ЦЕЛИНА СТРУЧНО-МЕТОДОЛОШКОГ
УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ О НАЦИОНАЛНОМ ПРОГРАМУ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖЕНА, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

I – Здравствена заштита жена у вези са планирањем породице, трудноћом, порођајем и
материнством
1. Доц. др Снежана Ракић-Попарић, спец. гинекологије и акушерства, ГАК „Народни фронт“, Београд,
координатор
2. Прим. др Ђурђа Кисин, спец. социјалне медицине, ИЗЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“, координатор
3. Др Биљана Килибарда, спец. социјалне медицине, ИЗЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“, члан групе
4. Др Ивана Милошевић-Пекић, спец. гинекологије и акушерства, ДЗ Гроцка, члан групе
5. Др Смиљка Петровић, спец. гинекологије и акушерства, ДЗ Ниш, члан групе
6. Др Александра Савин, спец. гинекологије и акушерства, ДЗ Нови Сад, члан групе
7. Др Снежана Аксентијевић, Министарство здравља Републике Србије, саветник
8. Проф. др Александар Живановић, спец. гинекологије и акушерства, ГАК КЦ Крагујевац, саветник
9. Проф. др Дарко Плећаш, спец. гинекологије и акушерства, Институт за гинекологију и акушерство,
КЦ Србија, саветник
10. Проф. др Мирјана Рашевић, Институт друштвених наука, саветник

II – Здравствена заштита новорођене деце и одојчади с посебним освртом на смањење
перинаталне, неонаталне и смртности одојчади
1. Проф. др Борисав Јанковић, спец. педијатар-неонатолог, Институт за здравствену заштиту мајке и
детета Србије „Др Вукан Чупић“, координатор
2. Прим. мр сци. мед. Драгана Лозановић-Миладиновић, спец. социјалне медицине, Институт за
здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, координатор
3. Прим. др Лидија Аврамовић, спец. педијатрије, ГАК „Народни фронт“, Београд, члан групе
4. Прим. др Драгомир Бранковић, спец. педијатрије, КБЦ „Др Драгиша Мишовић“, Београд, члан
групе
5. Прим. др Марица Милидраг, спец. педијатарије, ДЗ Савски венац, члан групе
6. Проф. др Нивеска Прекајски-Божиновић, спец. педијатрије, Институт за неонатологију, Београд,
члан групе
7. Прим. др Нада Тодоровић, спец. педијатрије, КБЦ Звездара, Београд, члан групе
8. Проф. др Георгиос Константинидис, спец. педијатрије, Институт за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине, саветник
9. Проф. др Душан Станојевић, спец. гинекологије и акушерства, ГАК „Народни фронт“, Београд,
саветник

10. Проф. др Снежана Симић, спец. социјалне медицине, Институт за социјалну медицину, Медицински факултет у Београду, саветник

III – IV Здравствена заштита малог детета, предшколског и млађег школског узраста

1. Прим. мр сци. мед. Љиљана Сокал-Јовановић, спец. социјалне медицине, Градски завод за јавно
здравље, Београд, координатор
2. Др Весна Драгићевић, спец. социјалне медицине, Градски завод за јавно здравље, Београд, члан
3. Мр сци. мед. Јасмина Ђинђић, спец. педијатрије, Дз Крагујевац, члан
4. Прим. др Славица Малешевић, спец. педијатрије, ДЗ Нови Сад, члан
5. Др Лозана Марковић, спец. педијатрије, ДЗ Ниш, члан
6. Прим. др Славољуб Панић, спец. педијатрије, ДЗ „Др Симо Милошевић“, Београд, члан
7. Проф. др Дејана Вуковић, спец. социјалне медицине, Институт за социјалну медицину,
Медицински факултет у Београду, саветник
8. Проф. др Биљана Вулетић, спец. педијатрије, Клиника за дечје болести КЦ Крагујевац, саветник
9. Доц. др Петар Ивановски, спец. педијатрије, Универзитетска дечја клиника, саветник
10. Проф. др Вероника Ишпановић, спец. психијатрије, Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, саветник
11. Доц. др Драгица Одаловић, спец. педијатрије, Медицински факултет Косовска Митровица,
саветник

V – Здравствена заштита адолесцената узраста од 10 до 18 година
или до завршетка средње школе

1. Доц. др Александра Стојадиновић, спец. педијатрије, Институт за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине, Нови Сад, координатор
2. Др Нина Кубуровић, спец. социјалне медицине, Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије „Др Вукан Чупић“, члан групе
3. Др Вера Најдановић, спец. гинекологије и акушерства, ДЗ Зајечар, члан групе
4. Доц. др Смиљка Поповић-Деушић, спец. психијатрије, Институт за ментално здравље, Београд,
члан групе
5. Др Јелена Зајегановић, Project Officer for Adolescents, УНИЦЕФ, Београд, саветник
6. Проф. др Александра Капамаџија, спец. гинекологије и акушерства, ГАК, КЦ Војводине, Нови
Сад, саветник
7. Проф. др Невенка Рончевић, спец. педијатрије, Институт за здравствену заштиту деце и омладине
Војводине, Нови Сад, саветник
8. Др Ивана Родић, специјалиста медицинског права, Министарство здравља РС, саветник
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VI – Здравствена заштита младих после пунолетства

1. Мр сци. мед. Мила Паунић, спец. епидемиологије, Завод за здравствену заштиту студената,
Београд, координатор
2. Др Иван Ивановић, спец. социјалне медицине, ИЗЈЗС „Др Милан Јовановић Батут“, члан групе
3. Прим. мр сци. мед. Драган Илић, спец. епидемиологије, Завод за здравствену заштиту студената,
Београд, члан групе
4. Мр сци. мед. Ивица Младеновић, спец. психијатрије, Институт за ментално здравље, Београд,
члан групе
5. Др Гордана Рајин, спец. социјалне медицине, Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије „Др Вукан Чупић“, члан групе
6. Др Дубравка Шарановић-Рацић, спец. опште медицине, Министарство здравља, саветник
7. Мр. сци. мед. Владимир Антић, спец. гинекологије и акушерства, ГАК КЦ Ниш, саветник

VII – Психосоцијални развој и ментално здравље
1. Проф. др Вероника Ишпановић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, координатор
2. Др Нина Кубуровић, специјалиста социјалне медицине, Институт за здравствену заштиту мајке и
детета Србије „Др Вукан Чупић“, члан
3. Др Љиљана Лазић, директорка Завода за психофизиолошке и говорне поремећаје, Београд, саветник
4. Прим. мр сци. мед. Драгана Лозановић-Миладиновић, специјалиста социјалне медицине, Институт
за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, саветник
5. Мр сци. мед. Ивица Младеновић, спец. психијатрије, Институт за ментално здравље, Београд,
саветник
6. Доц. др Смиљка Поповић-Деушић, спец. психијатрије, Институт за ментално здравље, Београд,
саветник

VIII – Превенција, дијагностика и лечење болести и стања од већег
социјално-медицинског значаја код деце и омладине

1. Доц. др Драгана Вујић, спец. педијатрије, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије
„Др Вукан Чупић“, координатор
2. Асс. др сци. мед. Милош Кузмановић, спец. педијатрије, Институт за здравствену заштиту мајке и
детета Србије „Др Вукан Чупић“, члан
3. Мр сци. мед. Драган Прокић, спец. педијатрије, Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије „Др Вукан Чупић“, члан
4. Прим. мр сци. мед. Љиљана Сокал-Јовановић, спец. социјалне медицине, Градски завод за јавно
здравље, члан
5. Проф. др Саша Живић, спец. педијатрије, Дечја клиника КЦ Ниш, саветник
6. Прим. мр сци. мед. Драгана Лозановић-Миладиновић, спец. социјалне медицине, Институт за
здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ , саветник
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7. Доц. др Петар Ивановски, спец. педијатрије, Универзитетска дечја клиника, Београд, саветник
8. Прим. др сци мед. Драгутин Тричковић, спец. дечје хиерургије и урологије, Институт за
здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, саветник

IX – Здравствена заштита деце и омладине са хроничним болестима и инвалидитетом (ХБ/И)
1. Проф. др Радован Богдановић, спец. педијатрије, Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије „Др Вукан Чупић“, координатор
2. Прим. др Иванка Ђерковић, спец. педијатар, ДЗ Стари град, Београд, члан
3. Мр сци. мед. Наташа Мицковски-Каталина, спец. социјалне медицине, ИЗЈЗС „Др Милан
Јовановић Батут“, члан
4. Прим. др Љиљана Радовановић, спец. физикалне медицине и рехабилитације, Специјална
болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, члан
5. Мр сци. мед. Јелена Ракић-Милановић, спец. физикалне медицине и рехабилитације, Институт за
здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, члан
6. Проф. др Драган Здравковић, спец. педијатрије, Институт за здравствену заштиту мајке и детета
Србије „Др Вукан Чупић“, саветник
7. Прим. мр сци. мед. Драгана Лозановић-Миладиновић, спец. социјалне медицине, Институт за
здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, саветник
8. Проф. др Вероника Ишпановић, спец. психијатрије, Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију, Београд, саветник
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I
Здравствена заштита жена у
вези са планирањем породице,
трудноћом, порођајем
и материнством
1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Очување и унапређење здравља жена репродуктивног доба

I/1

1.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очување здравља жена пре трудноће

I/1

1.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очување и унапређење здравља жена у току трудноће

I/5

1.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбеђивање одговарајуће здравствене заштите
и најбољих услова за порођај и рођење детета

I / 11

1.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очување и унапређење здравља жена после порођаја

I / 15

I

Здравствена заштита жена у вези
са планирањем породице,
трудноћом, порођајем и материнством

1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Очување и унапређење здравља жена репродуктивног доба

1.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очување здравља жена пре трудноће

АКТИВНОСТ 1.

Примена програма промоције здравља и здрaвствено-васпитни рад са женама и њиховим партнерима

Садржај: Усвајање здравих животних навика и подизање нивоа здравствене културе
у вези са планирањем породице информисањем о штетним ефектима злоупотребе психоактивних супстанци, неправилне исхране и недовољне физичке активности на здравље и
репродуктивну функцију, као и о значају и садржају редовних провера здравља, промоцији
употребе савремене контрацепције и превенцији полно преносивих инфекција. Иницирање
сарадње са заинтересованим странама у локалној заједници, кроз заједничко препознавање
здравствених потреба, дефинисање приоритета за акцију, осмишљавање и спровођење акција у заједници и разматрање постигнутих резултата.
За промотивне активности користе се медијске промоције, кампања, трибина, промотивни и едукативни материјали (брошуре, агитке, постери).
Извршиоци: гинеколози, доктори медицине, педијатри, специјалисти социјалне медицине, епидемиолози, медицинске сестре, патронажне сестре.
Место рада: институти/заводи за јавно здравље и заводи за заштиту здравља на примарном нивоу здравствене заштите, а посебно у превентивном центру и саветовалишту за
младе у ПЗЗ, као и у породици.
Документација/евиденција: Протоколи за евиденцију у дому здравља и извештаји одговорних институција.
Напомена: У сарадњи са Министарством здравља и надлежним градским/општинским
секретаријатом за здравље потребно је сачинити годишњи план активности и одредити приоритете.
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АКТИВНОСТ 2.

Унапређење саветовалишног рада у служби за заштиту
жена дома здравља

Садржај: Kонтинуирано промовисање савременог модела контроле рађања код парова
у репродуктивном добу. Интензивирање саветовалишног рада о предностима планирања
породице употребом ефикасне контрацепције, усаглашен са савременим клиничким смерницама из те области.
Под овом активношћу подразумева се: превентивни гинеколошки преглед и превентивни преглед у вези са планирањем породице.

Превентивни гинеколошки прегледи
Превентивним гинеколошким прегледом треба обухватити женске особе старости 15-49
године.
Са превентивним прегледима треба почети три године после првог сексуалног односа, а
најкасније од 20. године живота.
Превентивни гинеколошки прегледи се спроводе у интервалима 1–3 године, кроз следеће
поступке:
❧ узимање анамнезе ради процене здравственог стања жене и присуства чинилаца ризика по здравље (евидентирање хроничних обољења и оперативних захвата, податaкa
о евентуалној употреби психоактивних супстанци, првенствено дувана, као и изложености злостављању и занемаривању; у породичној анамнези евидентирати постојање
хроничних незаразних и малигних болести)
❧ мерење телесне масе и телесне висине, одређивање степена ухрањености на основу
израчунавања индекса телесне масе (body mass index)
❧ мерење артеријског крвног притиска
❧ лабораторијске анализе: крвна слика, гликемија и липиди у крви према
индикацијама
❧ клинички преглед дојки (УЗ преглед дојки и мамографија према индикацијама)
❧ гинеколошки преглед: инспекција стиднице, вагине и грлића материце, бимануелни
гинеколошки преглед
❧ цитолошки преглед цервикалних размаза обојених по методи Папаниколау
❧ колпоскопски преглед грлића материце у индикованим случајевима (постојање абнормалног цитолошког налаза)
❧ саветовалишни групни и индивидуални разговор о ефикасној контрацепцији и мерама превенције полно преносивих инфекција, о штетним ефектима злоупотребе
психоактивних супстанци, принципима правилне исхране, задовољавајућем обиму
физичке активности и значају редовних провера здравственог стања
❧ упућивање у гинеколошку установу вишег нивоа здравствене заштите ради
спровођења сложенијих дијагностичких и терапијских поступака у случајевима
постојања абнормалних промена на репродуктивном систему жене

Извршиоци и место рада: изабрани гинеколог-акушер, медицинска сестра у диспанзеру
за здравствену заштиту жена у ПЗЗ (дом здравља и завод за заштиту здравља студената) и
саветовалишту за младе у ПЗЗ (дом здравља и завод за заштиту здравља студената).
Документација/евиденција: Здравствени картон, протоколи за евиденцију саветовалишта у дому здравља
Напомена: У оквиру систематског прегледа код изабраног лекара опште медицине
обављају се следећи прегледи и претраге: одређивање индекса телесне масе, испитивање
присуства фактора ризика, мерење крвног притиска, лабораторијске анализе и саветовањe
везано за потребу усвајања здравих животних навика, а у циљу очувања здравља жена пре
трудноће.

Превентивни преглед у вези са планирањем породице
Превентивним прегледом у вези са планирањем породице треба обухватити женске особе старости 15–49 године, односно парове, а нарочито код сексуално активних младих.
❧ Узимање анамнестичких података у присуству оба партнера
❧ Клинички и гинеколошки преглед по потреби
❧ Упућивање на додатне претраге и прегледе у вези са планирањем породице
❧ Давање упутства за примену контрацептивних средстава
❧ Индивидуални здравствено-васпитни рад у вези са планирањем породице и родитељством
Извршиоци и место рада: изабрани гинеколог-акушер, медицинска сестра у диспанзеру
за здравствену заштиту жена у ПЗЗ (дом здравља и завод за заштиту здравља студената) и
саветовалишту за младе у ПЗЗ (дом здравља и завод за заштиту здравља студената).
Документација/евиденција: Здравствени картон, протоколи за евиденцију саветовалишта у дому здравља
Напомена: Саветовање о ефикасној контрацепцији и негативним аспектима намерног
абортуса треба да буде саставни део сваке посете гинекологу, а посебно систематског гинеколошког прегледа и гинеколошког прегледа пре и после индукованог абортуса.
У саветовању везаном за намерни абортус треба да учествују и лекари специјалисти
гинекологије и акушерства и медицинске сестре из здравствених установа секундарног
и терцијарног нивоа.

АКТИВНОСТ 3.

Скрининг рака грлића материце према Националном
програму за превенцију рака грлића материце
(„Службени гласник РС“, број 54/08) и повећан обухват
жена скрининг-прегледима тј. смањивање морбидитета
и морталитета жена од рака грлића материце за једну
трећину

Садржај: Остваривање ове активности подразумева детаљан систематски преглед репродуктивног система по плану и програму предвиђеним Националним програмом за пре-
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венцију рака грлића материце.1 Са прегледима треба почети три године после првог сексуалног односа, а најкасније од 20. године живота.
Скрининг цервикалног карцинома се до навршене 30. године живота спроводи једном
годишње. После 30. године и три узастопна нормална цитолошка бриса урађена на годину
дана, периодични прегледи код жена које припадају групи ниског ризика (непушачи, жене
које раније нису имале абнормалан Папаниколау брис, жене са сексуалним навикама ниског
ризика) могу се обављати на 2–3 године.
Активност се изводи у интервалима 1–3 године.
Извршиоци: изабрани гинеколог-акушер, медицинска сестра, патолог-цитолог, цитоскринери.
Место рада: диспанзер за здравствену заштиту жена у ПЗЗ, гинеколошке установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.
Документација/евиденција: здравствени картон, протоколи за евиденцију у дому здравља и извештаји одговорних институција.
Напомена: У сарадњи са Министарством здравља и надлежним градским/општинским
секретаријатом за здравље потребно је сачинити годишњи план активности и одредити приоритете.

АКТИВНОСТ 4.

Скрининг ракa дојке према Националном програму за
превенцију рака дојке („Службени гласник РС”, број
15/09) и повећан обухват жена скрининг прегледима тј.
смањивање морбидитета и морталитета жена од рака
дојке за једну трећину

Садржај: Остваривање ове активности подразумева детаљан систематски преглед репродуктивног система по плану и програму предвиђеним Националним програмом за превенцију рака дојке.
Скрининг карцинома дојке обухвата процену ризика за рак дојке на основу података
добијених личном и породичном анамнезом, едукацију жене за спровођење самопрегледа дојки и прихватања предложених дијагностичких поступака за рану детекцију карцинома дојке. Ултразвучни преглед дојки представља додатну дијагностичку методу која се
не може користити као скрининг тест и не може заменити мамографију, већ се користи
за евалуацију палпабилних или мамографијом откривених лезија у дојци. Рутински режим (код жена без симптома и без повећаног ризика) предвиђа самопреглед дојки од 30.
године живота, клинички преглед дојки од 40. године једном годишње и мамографију
од 50. године једном у две године. У случају да је жена у повећаном ризику за настанак
карцинома дојке, може да буде индикована примена другачијег (индивидуалног) режима
прегледа.
Извршиоци: изабрани гинеколог-акушер, медицинска сестра, радиолог.
Место рада: диспанзер за здравствену заштиту жена у ПЗЗ, гинеколошке установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.
1

Републичка стручна комисија за израду и имплементацију водича у клиничкој пракси. Превенција малигних болести. Београд: Српско лекарско друштво; 2005.

Документација/евиденција: здравствени картон, протоколи за евиденцију у дому здравља.
Напомена: У сарадњи са Министарством здравља и надлежним градским/општинским
секретаријатом за здравље потребно је сачинити годишњи план активности и одредити приоритете.

АКТИВНОСТ 5.

Обезбеђивање скрининга и лечења полно преносивих
болести, добровољно поверљиво саветовање и тестирање
(у даљем тексту: ДПСТ) на ХИВ/АИДС за жене

Садржај:ј С
С
Спровођење
ђ
ефикасне
ф
превенције,
ј дијагностике
ј
и лечења полно преносивих
инфекција код жена, односно парова старости 15–49 година, а нарочито код сексуално активних младих у узрасној групи до 24 године: саветовање о превенцији полно преносивих
инфекција, каузална дијагностика и лечење инфицираних особа и циљани скрининг најважнијих обољења из ове групе у случајевима сумње на гонореју, сифилис, гениталну хламидију
и др. Саветовалишни рад о мерама превенције полно преносивих инфекција треба да испуњава критеријуме добровољног и поверљивог саветовања и тестирања (ДПСТ). Каузална
дијагностика се започиње у ПЗЗ инспекцијом видљивих слузокожа аногениталне регије (испитивање присуства гениталних брадавица, херпеса или улцерација) и узимањем вагиналног бриса за одређивање степена чистоће. Особа са сумњом на полно преносиву инфекцију
или када је индиковано извођење скрининга упућује се на даље поступке у институту/заводу
за јавно здравље. Када се утврди присуство полно преносиве инфекције обавезно је испитивање и лечење партнера.
Извршиоци: изабрани гинеколог-акушер, медицинска сестра, микробиолог.
Место рада: изабрани гинеколог-акушер, медицинска сестра у диспанзеру за здравствену заштиту жена у ПЗЗ (дом здравља и завод за заштиту здравља студената) и саветовалишту
за младе у ПЗЗ (дом здравља и завод за заштиту здравља студената), институт/завод за јавно
здравље.
Документација/евиденција: здравствени картон
Напомена: Саветовалишни рад, дијагностика и терапијски приступ треба да буду усаглашени са савременим клиничким смерницама о полно преносивим инфекцијама. Скрининг и лечење ППИ је потребан и код адолесценткиња млађих од 15 година које су сексуално
активне.
1.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очување и унапређење здравља жена у току трудноће

АКТИВНОСТ 1.

Здравствено васпитни рад са трудницама у оквиру
националних програма промоције здравља и процена
ове активности са циљем едукације трудница у
препознавању и промени ризичног понашања (употреба
психоактивних супстанци, физичка неактивност,
неправилна исхрана)
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Садржај: Потребно је обухватити све труднице које долазе у саветовалиште индивидуалним и групним здравствено-васпитним радом. Циљ примене програма је информисање о
правилној исхрани, физичкој активности, одржавању личне хигијене и заштити менталног
и оралног здравља, као и о значају и садржају редовних контрола здравља труднице и тока
трудноће, мотивисање трудница за прихватање здравих стилова живота. Иницирање сарадње са заинтересованим странама у локалној заједници, кроз заједничко препознавање
здравствених потреба, дефинисање приоритета за акцију, осмишљавање и спровођење акција у заједници и разматрање постигнутих резултата.
За промотивне активности користе се медијске промоције, кампања, трибина, промотивни и едукативни материјали (брошуре, агитке, постери).
Извршиоци: гинеколози, доктори медицине, педијатри, специјалисти социјалне медицине, специјалисти хигијене, епидемиолози, медицинске сестре, патронажне сестре.
Место рада: Информисање циљних категорија становништва се обавља путем средстава
јавног информисања и кроз рад стручњака у институтима/заводима за јавно здравље и заводима за заштиту здравља на примарном нивоу здравствене заштите, а посебно у превентивном центру и саветовалишту за младе у ПЗЗ, као и у породици.
Документација/евиденција: Протоколи за евиденцију у дому здравља и извештаји одговорних институција.

АКТИВНОСТ 2.

Сав
Саветовалишни
рад са трудницама уз континуирано
праћење трудноће, према одговарајућем водичу, са
пра
повећањем обухвата трудница првим прегледима у првом
пов
триместру и смањивањем разлика у односу на социјалнотри
економски статус, географско подручје и етничку
еко
припадност трудница
при

Садржај: Саветовалишни рад подразумева обављање редовних контрола напредовања
трудноће и плода, као и здравствено-васпитни рад са трудницом и њеном породицом. Циљ
је рано укључивање труднице у систем здравствене заштите, а најкасније до краја првог триместра.
Садржај прегледа трудница налази се у табеларном делу овога Упутства.
Према Националном водичу за докторе медицине у примарној здравственој заштити
„Здравствена заштита жена у току трудноће“, поред првог прегледа труднице који се спроводи најкасније до краја првог триместра, код некомпликоване трудноће, предвиђена су још
четири контролна прегледа ради праћења трудноће, и то: у 16., 24., 28., и 36. недељи гестације.
Код трудноће са ризиком прегледи се заказују чешће, према потреби.
Код некомпликованог тока трудноће врше се четири ултразвучна прегледа, и то: до 8. недеље трудноће, у 12. (од 11. до 14.), у 20. (од 18. до 22.) и у 32. (од 30. до 34.) недељи гестације.
Ултразвучни прегледи се могу обавити у оквиру контролног прегледа или у неком другом термину. Трудница се упућује на допунске ултразвучне прегледе, према медицинским
индикацијама.
У домовима здравља, лекари и медицинске сестре кроз индивидуални и групни рад, као
и патронажне сестре током посете у кући, унапређују знање и ставове трудница и раде на
мотивисању трудница за прихватање здравих стилова живота.

Едукација трудница и њихових партнера за успешно родитељство спроводи се од 7. до
9. месеца трудноће кроз школе родитељства. Труднице код којих је утврђен ризик упућују
се у гинеколошку установу вишег нивоа здравствене заштите ради спровођења сложенијих
дијагностичких и терапијских поступака.
Приликом упућивања у породилиште код физиолошке и ризичне трудноће обавезно је
да трудница има обезбеђене налазе: крвне групе и РХ фактора, ХБс-антигена, ХИВ антигена
уколико је урадила ДПСТ на ХИВ/АИДС, ултразвучних и кардиотокографских прегледа,
вагиналног бриса и лист за контролу трудноће.
Извршиоци: гинеколог, медицинска сестра, патронажна сестра, тим школе за родитељство. Тим школе за родитељство чине: гинеколог, педијатар, поливалентна патронажна
сестра, педијатријска, акушерска сестра, нутрициониста, стоматолог, специјалиста социјалне медицине и здравствени сарадници.
Место рада: дом здравља - диспанзер за жене, саветовалиште за труднице, школа за
родитељство, у кући.
Документација/евиденција: здравствени картон, протокол рада–књига протокола, трудничка књижица, протокол здравственог васпитања, здравствени картон уз комплетирање
потребне документације за упућивање у одговарајуће породилиште.
Напомена: По навршеној 41. недељи гестације упућује се на хитну хоспитализацију у
болницу са породилиштем одговарајућег нивоа здравствене заштите.
Лекар треба да поред процене радне способности пружи одређене информације које
се тичу законских права у вези са материнством (трудничко боловање, социјална заштита незапослених трудница и заштита после порођаја).

АКТИВНОСТ 3.

Рано откривање ризика и одговарајући третман
ризичних трудноћа, према Националном водичу за
лекаре у примарној здравственој заштити „Здравствена
заштита жена у току трудноће“

Садржај: Рано откривање ризика и одговарајући третман спроводи се при редовним
прегледима у саветовалишту, едукацијом трудница за стицање знања у циљу промене ризичног понашања и благовременим упућивањем на виши ниво здравствене заштите, према
индикацијама и утврђеном стању.
Извршиоци: изабрани гинеколог-акушер, медицинска сестра, патронажна сестра, интерниста.
Место рада: диспанзер за здравствену заштиту жена у ПЗЗ, гинеколошке установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.
Документација/евиденција: Здравствени картон, Трудничка књижица, Протокол високоризичних трудноћа, историја болести и извештаји специјалистичких прегледа, отпусна
листа.

АКТИВНОСТ 4.

Скрининг за генетске аномалије у првом триместру, према
Националном водичу за лекаре у примарној здравственој
заштити „Здравствена заштита жена у току трудноће“
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Садржај: Скрининг генетских аномалија у првом триместру (од 11. до 14. недеље
гестације) се састоји из мерења нухалне транслусценције (NT) и одређивања хормона бета
хорионског гонадотропина (β hCG) и PAPP-а (енгл. pregnancy-associated plasma protein A) у
серуму трудница.
Код трудница код којих је процењени ризик већи од 1: 250 треба предузети неку од инвазивних дијагностичких метода ради цитогенетске анализе кариотипа плода.
Биопсија хорионских ресица (CVS) се ради између 9. и 12. недеље ради одређивања кариотипа плода и других молекуларних анализа са циљем пренаталне дијагностике наследних
генетских обољења (цистичне фиброзе, мишићне дистрофије, и других) у гинеколошким
установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.
Извршиоци: гинеколози-акушери, педијатри, молекуларни биолози.
Место рада: Домови здравља, гинеколошке установе секундарног и терцијарног нивоа
здравствене заштите, генетско саветовалиште.
Документација/евиденција: здравствени картон, трудничка књижица, протокол високоризичних трудноћа, упут за специјалисту, преглед или дневну болницу, упут за одговарајуће породилиште.

АКТИВНОСТ 5.

Скрининг за генетске аномалије у другом триместру,
према Националном водичу за лекаре у примарној
здравственој заштити „Здравствена заштита жена у току
трудноће“, обухватом трудница код којих то није учињено
у првом триместру

Садржај: Скрининг генетских аномалија у другом триместру (од 16. до 18. недеље
гестације) подразумева одређивање алфа-фетопротеина, β hCG и слободног естриола у серуму трудница.
Код трудница код којих је процењени ризик већи од 1: 250 треба предузети неку од инвазивних дијагностичких метода ради цитогенетске анализе кариотипа плода.
Амниоцентеза се врши између 16. и 18. недеље трудноће, а кордоцентеза од 21. недеље
гестације у гинеколошким установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.
Извршиоци: гинеколог-акушер, молекуларни биолог, педијатар.
Место рада: Дом здравља и гинеколошке установе секундарног и терцијарног нивоа
здравствене заштите, генетско саветовалиште.
Документација/евиденција: здравствени картон, протокол рада–књига протокола, трудничка књижица, протокол здравственог васпитања, здравствени картон уз комплетирање
потребне документације за упућивање у одговарајуће породилиште.

АКТИВНОСТ 6.

Обезбеђивање скрининга и лечења полно преносивих
болести повећањем обухвата трудница одговарајућим
скринингом, као и едукацијом у вези ризичног понашања
и смањења учесталости ризичних сексуалних односа

Садржај: Обезбеђивање скринигна и лечења полно преносивих болести, као и промоција безбедног сексуалног понашања и друге мере превенције полно преносивих инфекција
и обезбеђивање скрининга и лечења полно преносивих болести у трудноћи су мере које се
спроводе континуирано у току репродуктивног периода жене и обрађене су у активности 5
специфичног циља 1.1.1.

АКТИВНОСТ 7.

Добровољно и поверљиво саветовања и тестирања
(ДПСТ) трудница у саветовалиштима института и завода
за јавно здравље и другим здравственим установама, како
би се утврдиле ХИВ–позитивне труднице, обезбедила
одговарајућа терапија за ХИВ-позитивне труднице,
спречила вертикална трансмисија ХИВ-а и умањиле
штетне последице ХИВ инфекције

Опис ове активности дат је у оквиру активности 5 специфичног циља 1.1.1.

АКТИВНОСТ 8.

Организовање и спровођење психофизичке припреме за
порођај у дому здравља и болничкој установи за трудноће
без ризика за трудницу и плод

Садржај: Едукација трудница у циљу припреме за мање болан порођај обухвата организовање и спровођење психофизичке припреме, у другој половини трудноће која је без ризика
за трудницу и плод. Активност обухвата следеће поступке:
❧ едукацију о значају физичке активности, јачању мускулатуре, контроли бола и активном учешћу у току порођаја.
❧ вежбе-физичку активност, вежбе опуштања и вежбе дисања као припреме за порођај.
Извршиоци: посебно обучена акушерска сестра и други едуковани здравствени радници за овај програм.
Место рада: дом здравља и болничке установе у којима се обављају порођаји.
Документација/евиденција: Здравствени картон; протокол рада – књига протокола;
трудничка књижица; протокол здравственог васпитања; здравствени картон уз комплетирање потребне документације за упућивање у одговарајуће породилиште
Напомена: Програм психофизиче припреме могу да похађају и труднице са ризичним
трудноћама у оквиру којег савлађују елементе психичке припреме и едукације везане за ток
порођаја, контролу бола и технике дисања.

АКТИВНОСТ 9.

Организовање и спровођење школа за родитељство за
будуће родитеље у дому здравља и болничким установама
(на одељењима за патологију трудноће)

Садржај: Циљ примене програма је упознавање будућих родитеља са принципима заштите здравља труднице и плода током трудноће, порођаја и заштите после порођаја, као и
заштитом, исхраном (дојењем) и негом новорођеног детета.
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Ова активност подразумева едукацију будућих родитеља у циљу савладавања вештина
везаних за исхрану и негу труднице, новорођенчета и одојчета, припрему труднице за порођај и свих аспеката који се односе на успешно родитељство. Спроводи се од 7. до 9. месеца
трудноће кроз организовани групни рад школе родитељства или индивидуални саветодавни
рад.
Извршиоци: гинеколог, медицинска сестра, патронажна сестра, тим школе за родитељство.
Место рада: дом здравља и одељење патологије трудноће на секундарном и терцијарном
ниову здравствене заштите жена у којима се обављају порођаји.
Документација/евиденција: протокол рада – књига протокола; протокол здравственог
васпитања; здравствени картон уз комплетирање потребне документације за упућивање у
одговарајуће породилиште.

АКТИВНОСТ 10.

Посете трудници и породици од стране поливалентне
патронажне сестре и повећање обухвата свих трудница

Садржај: Обавезне посете трудници дефинише Правилник о садржају и обиму права
на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији Републичког завода за здравствено осигурање. Циљ ове посете је процена постојања биолошког или
психосоцијалног ризика у кући. Односи се на здравствено-васпитни рад, контролу здравља
и тока трудноће, обучавање будућих мајки дојењу, нези детета (купање, повијање, спавање).
Обавезан део је јасна и снажна подршка дојењу као искључивом начину исхране до 6 месеци.
Контрола здравственог стања подразумева мерење крвног притиска, стање брадавица, дојки.
Активности у току 5 дана узастопних посета породиљи треба да се комбинују (контрола
стања, здравствено васпитање, стицање вештине) и организација и помоћ у сарадњи и повезивањем са здравственом службом и социјалном службом.
Извршиоци: поливалентна патронажна сестра из дома здравља.
Место рада: породица труднице.
Документација/евиденција: образац поливалентне патронажне службе; здравствени
картон труднице; протокол рада – књига протокола; протокол здравственог васпитања.

АКТИВНОСТ 11.

Стоматолошка здравствена заштита трудница у складу
са Националним програмом превентивне стоматолошке
здравствене заштите у служби за здравствену заштиту уста
и зуба у домовима здравља

Садржај: Садржај ове активности дат је у Националном програму, са циљем заштите и
унапређења здравља уста и зуба труднице, давања савета о значају и начину хигијене
уста и зуба, начину исхране, као и корекције и лечења нађеног стања.
Извршиоци: гинеколог из дома здравља, након постављања дијагнозе трудноће, упућује
трудницу у службу за здравствену заштиту уста и зуба; доктор стоматологије и стоматолошка сестра из службе за здравствену заштиту уста и зуба дома здравља.

Место рада: служба за здравствену заштиту зуба и уста дома здравља.
Документација/евиденција: здравствени картон; протокол здравственог васпитања

1.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбеђивање одговарајуће здравствене заштите
и најбољих услова за порођај и рођење детета
А
б б ђ одговарајућу
ћ здравствену заштиту и најбоље
б
ђ
Активности обезбеђују
услове за порођај
и рођење детета са циљем смањења компликација на порођају и у пуерперијуму и смањење
матерналног и перинаталног морталитета.

АКТИВНОСТ 1.

Израда и примена стручно-методолошког упутства
(вагинални порођај, царски рез), смерница и протокола
за упућивање на виши ниво здравствене заштите,
као и унапређење постојећег порођајног протокола,
уз континуирану едукацију за примену јединствене
методологије засноване на доказима

Садржај:ј активности захтева примену већћ усвојених
С
ј
водича за бабице
б б
и лекаре (Оп(О
шти принципи комуникације са трудницама, породиљама и њиховим породицама, Општи
принципи неге и лечења у породилишту и Физиолошки порођај) и израду и примену нових,
посебно за царски рез, ризичне трудноће и компликације.
Извршиоци: гинеколог/акушер, бабица у породилишту.

АКТИВНОСТ 2.

Унапређен третман компликација на порођају и у
пуерперијуму у складу са смерницама и протоколима код
превременог прскања водењака, превременог порођаја,
крварења, прееклампсије и других компликација

Садржај:ј активности захтева
С
ахтева примену већ усвојених водича за бабице и лекаре (Оп(Оп
шти принципи комуникације са трудницама, породиљама и њиховим породицама, Општи
принципи неге и лечења у породилишту и Физиолошки порођај) израду и примену нових,
посебно за царски рез, ризичне трудноће и компликације.
Напомена: ❧ Превремено претерминско прскање водењака, превремени порођај, прееклампсија се упућују у терцијерну здравствену установу због неонаталне интензивне неге и „транспорта ин утеро“. Надзор и третман се спроводе према
доктринарном приступу.
❧ Царски рез као оперативни начин завршавања порођаја према индикацијама
ради се у секундарној и терцијарној здравственој установи.
❧ Крварења у акушерству, превремено одлубљивање нормално усађене постељице као и плацента превија збрињавају се у здравственим установама
које имају службу трансфузије.
Извршиоци: специјалиста гинекологије и акушерства, специјалиста педијатар-неонатолог, акушерска и педијатријска сестра.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ

АКТИВНОСТ 3.

Активно вођење трећег порођајног доба у циљу превенције
парталне и постпарталне хеморагије и профилактичка
употреба антикоагулантне терапије код оперативног
вођења порођаја са циљем смањења броја компликација и
смртности мајке у вези са порођајем

Садржај: ❧ Израда водича добре
б праксе и поступање по њему за ова стања.
❧ Активно вођење трећег порођајног доба подразумева синтоцинонску стимулацију и активно одлубљивање постељице као и профилактичку примену утеротоника.
❧ Ову интервенцију раде у порођајној сали лекари специјалсти гинекологије и
акушерства.
Свим женама код којих се порођај заврашава оперативним путем даје се преоперативна профилакса анткоагулантном терапијом („Nadroparin calcium“).
Извршиоци: специјалиста гинекологије и акушерства, акушерска сестра, и консултанти
према потреби (трансфузиологија, анестезија, интнерна медицина).
Мултидисциплинарни тим који формира Републичка стручна комисија за здравствену
заштиту жена, деце и омладине у сарадњи са РСК реализоваће израду водича добре праксе.
Место: Болничке установе у којима се обављају порођаји.
Документација/евиденција: патрограм за породиљу и документација за новорођенче

АКТИВНОСТ 4.

Израда и примена јединствене медицинске документације
на територији Републике Србије у вези са порођајем
(партограм за породиљу и документација за новорођенче),
у свим здравственим установама у којима се обављају
порођаји

Садржајј: Медицинска до
Садржај:
документација
оокументација
ку
треба да буде униформна за сва породилишта: историја порођаја-јединствен образац, партограм, статистички обрасци за новорођенче.
Извршиоци: Ову документацију треба да пропише Минситарство здравља тј. Републичка стручна комисија за здравствени информациони систем.
Напомена: Пример партограма који се налази у Водичу за бабице и докторе „Физиолошки порођај“ налази се у прилогу .

АКТИВНОСТ 5.

Развијање и примена програма „Болница пријатељ беба“ и
„Десет корака до успешног дојења“ у циљу обезбеђивања
истог стандарда услуга свим породиљама

Садржај: Примена „Десет корака до успешног дојења“ и Међународног кодекса маркетинга замена за мајчино млеко.

Стратегија „Десет корака до успешног дојења“ обухвата методолошки образац:
❧ политика здравствене установе: здравствене установе које се баве заштитом здравља
мајке и детета кроз редовну активност спроводе мере и садржаје из области промоције, подршке заштите дојења и упознају сво особље са овим мерама који су свим
запосленима доступни у писаној форми
❧ обучити све здравствене раднике вештинама које су потребне за спровођење Програма
❧ информисати труднице о предностима мајчиног млека и о томе како се доји
❧ омогућити мајкама контакт „кожа на кожу“ и да почну да доје још у порођајној сали,
одмах после иницијалног збрињавања
❧ показати мајкама како да почну да доје и како може да се одржи лактација, чак и ако
су одвојене од свог новорођенчета и одојчета
❧ не давати новорођенчету и одојчету никакву другу храну или пиће, већ само мајчино
млеко
❧ омогућити мајкама и деци да буду заједно 24 сата на дан
❧ подстицати мајке да доје без уоброчавања, на захтев новорођенчета и одојчета
❧ не давати цуцле-варалице деци која сисају
❧ упутити мајке на службе дома здравља у којима могу добити помоћ и подршку у вези
дојења, подстицати оснивање група за подршку дојењу и упућивати мајке на њих при
изласку из породилишта или болнице.
Извршиоци: Министарсто здравља организује развијање, иновирање и примену, а
здравствени радници у здравственим установама (примарна и болничка здравствена заштита) спроводе Програм, односно Кодекс.
Место рада: Министарсто здравља организује развијање, иновирање и примену, а здравствени радници у примарној болничкој здравственој заштити проводе Програм, односно
Кодекс.
Документација/евиденција: партограм за породиљу и документација за новорођенче.

АКТИВНОСТ 6.

Увођење програма „Болница пријатељ беба плус“ у све
здравствене установе у којима се обављају порођаји са
циљем да и превремено рођена деца и новорођенчад са
ризиком имају изједначене стандарде са децом која су на
време рођена и без ризика

Садржај ове активности
и спроводи
сп
се у складу са водичима добре праксе и подразумеподразуме
ва примену начела присуства мајке уз новорођенче, било да се ради о донесеној трудноћи,
превременом порођају, ризичној трудноћи и новорођенчету са ризиком. Садржај обухвата
стандарде „Десет корака до успешног дојења“, Међународног кодекса маркетинга замена за
мајчино млеко и стручних ставова из ове области акушерства и неонатологије. Садржаји се
реализују:
1. Пружањем могућности породиљи да бира начин како ће се порођати у односу на начин
и место порођаја (порођајни сто, када, ...) и контролом бола (епидурална анестезија)
када су у породилишту за то створени услови и праћењем тока порођаја применом
стандардних мера током првог и другог порођајног доба. Развијењем и применом социјалне компоненте према породиљи и омогућавање присуства порођају породиљи
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ

блиске особе и афирмисање социјалне компоненте према породиљи и новорођенчету
(омогућавање посета породиљи).
2. Емпатијском подршком и сталним присуством акушерске сестре уз породиљу.
3. Потпуним праћењем порођаја применом стандардних мера за вођење трећег и четвртог порођајног доба у циљу превенције парталне и постпарталне хеморагије и профилактичке употребе антикоагулантне терапије код оперативног вођења порођаја;
4. Вођењем порођаја жена са високоризичном трудноћом и порођаја са ризиком за новорођенче активним планирањем порођаја, обезбеђивањем оптималних услова за
обављање порођаја и препознавањем ризика по породиљу и плод у току порођаја. То
подразумева, поред садржаја нормалног порођаја, обавезан транспорт „ин утеро“ и
допунски садржај у зависности од врсте ризика.
5. Применом мера за одржавање телесне температуре новорођенчета и омогућавање раног контакта мајке и детета „кожа на кожу“.
6. Унапређењем третмана компликација на порођају и у пуерперијуму у складу са смерницама и протоколима код превременог прскања водењака, превременог порођаја,
крварења, еклампсије и дугих компликација;
7. Предузимањем мера реанимације и одговарајуће неге новорођенчета према врсти ризика.
8. Развијањем и применом програма „Болница пријатељ беба“ и „Десет корака до успешног дојења“ и развијање програма „Болница пријатеља беба плус“.
9. Контролним прегледом здравља породиље и новорођенчета, пред отпуст из породилишта, уз праћење ризичног понашања породиље, едукацију мајке о правилној нези
и исхрани новорођенчета, правилној техници дојења и успостављању лактације организоване према данима бабиња. Саветовање приликом отпуста из породилишта када
да се јави у дом здравља.
10. Превенцијом смештаја у специјалне установе новорођене деце са могућим сметњама
у развоју кроз разговор, континуирани контакт родитеља са саветодавним тимом
и информисање о природи поремећаја, могућностима дијагностике и терапије, као
и непосредној и удаљеној прогнози. Разговор се води по правилима саопштавања
неочекиваних вести (обрађено у оквиру специфичног циља „Откривање и лечење
најчешћих патолошких стања у неонаталном периоду са посебним освртом на превремено рођену децу са малом телесном масом на рођењу“ код активности 7 „Превенција смештаја новорођене деце са могућим сметњама у развоју у специјализоване
установе („институционализација“).
11. Код мајки које су биле подвргнуте додатним интервенцијама после порођаја (нпр.
збрињавање већих повреда порођајног пута, мануелна и интструментална ревизија утеруса, обимнија крвављења и сл.) први подој треба да се обави у року од
2 (два) сата после порођаја. После царског реза, новорођенче се ставља на дојку
најкасније 6 (шест) сати после завршене операције.
Извршиоци: специјалиста гинеколог акушер и акушерска сестра, педијатар-неонатолог
и педијатријска сестра, као и социјални радници акушерских одељења болница, клиника и
института.

Место рада: породилиште- пријемно одељење, порођајна сала, акушерско одељење и
акушерско-неонатолошко одељење свих нивоа болничке здравствене заштите; за ризичне
трудноће и порођаје установе трећег нивоа здравствене заштите, или другог нивоа /ако
постоје одељења за патологију трудноће/ и неонатолог у порођајној сали и на неонатолошком
одељењу.
Документација/евиденција: историја болести, температурна листа, партограм, трудничка књижица и листа пријаве порођаја; историја болести, температурна листа, лист за
новорођенче, пријава порођаја и протокол за рад на неонаталном одељењу; пријава порођаја
и специјализовани протоколи; пријава порођаја; отпусна листа за породиљу и новорођенче
према важећој документацији.
Напомена: Потребно је обезбедити: узимање крви за одређивање крвне групе и Рх фактора у случају да га трудница није донела са собом; одржавање смирене атмосфере у породилишту и избегавање коришћења појмова бол и страх, ненормално и сл.; омогућавање
примене знања и вештина стечених током психофизичке припреме трудне жене за порођај;
чин рађања код физиолошког порођаја води бабица уз присуство лекара; примарну обраду
новорођенчета обавља бабица; код ризичнок порођаја обраду врши неонатолошка сестра
и/или бабица; гинеколог-акушер и педијатар-неонатолог одређују Апгар-скор након 1. и 5.
минута после порођаја; уредити здравствено-васпитни амбијент у породилишту као складну целину за добро опште расположење бабињара и особља, уз поштовање Међународног
кодекса маркетинга замене за мајчино млеко. Организовати здравствено-васпитну изложбу
плаката са темама: хигијена и нега породиље и груди; дојење-предност мајчиног млека; хигијена и нега новорођенчета, итд.
1.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очување и унапређење здравља жена после порођаја

АКТИВНОСТ 1.

Превенција и лечење компликација у пуеперијуму
спроводе се у здравственим установама у којима се
обављају порођаји и у кући породиље

Садржај: • надзор над здрављем породиље након порођаја
ђ ј у бболници ((крварење, инволуција
ј
материце, ране од епизиотомије, успостављање лактације, стање дојки, превенција рагада и маститиса, превенција анемије и друго),
• надзор над здрављем бабињаре у кући (контрола крварења, лохија, инволуције
материце, ране од епизиотомије, стање дојки, конрола лактације, превенција рагада и маститиса), у случају компликација упућивање у болничку установу где је
обављен порођај.
• здравствено васпитање у вези неге, хигијене и исхране бабињаре.
Извршиоци: поливалентна патронажна сестра из дома здравља, а према потреби специјалиста гинеколог и акушерска сестра болничке установе у којој је обављен порођај.
Место рада: кућа бабињаре и болница у којој је обављен порођај
Документација: образац поливалентне патронажне сестре; здравствени картон труднице; протокол рада –књига протокола; протокол здравственог васпитања.
У случају упућивања у болницу - здравствени картон.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ

АКТИВНОСТ 2.

Спровођење иновираног Програма промоције, подршке и
заштите дојења ради очувања здравља мајке и обезбеђења
услова за развој и очување лактације и дојења

Садржај: обухвата кораке из стратегије „Десет корака до успешног дојења“ и принципе
хигијене и неге новорођенчета и одојчета, које се односе на специфични циљ 1.3., који су
описани у активностима 5. и 6.
Извршиоци: педијатар и педијатар-неонатолог, акушерска и педијатријска сестра на акушерским одељењима болница, поливалентна патронажна сестра и педијатар и педијатријска
сестра у домовима здравља.
Место рада: акушерска одељења болница, кућа породиље и дом здравља (предшколски
диспанзер)
Документација/евиденција: картон породиље и новорођенчета у болници, образац поливалентне патронажне сестре; здравствени картон труднице; протокол рада-књига протокола; протокол здравственог васпитања, картон одојчета и малог детета.

АКТИВНОСТ 3.

Праћење здравственог стања породиље од стране
поливалентне патронажне сестре посетама у кући
породиље и постизање потпуног обухвата породиља

Садржај: Обавезне посете породиљи дефинише Правилник о садржају и обиму права на
здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији Републичког
завода за здравствено осигурање. Односи се на здравствено-васпитни рад, контролу здравља
породиље и новорођенчета, обучавање мајки дојењу, негу детета (купање, повијање, спавање). Обавезан део је јасна и снажна подршка дојењу као искључивом начину исхране до 6
месеци. Контрола здравственог стања породиље подразумева контролу пулса, стања брадавица, дојки, стање лохија и контролу инволуције утеруса, а код новорођенчета је приоритет
обрада пупчане ране, третирање гранулома.
Активности у току 5 дана узастопних посета породиљи и новорођенчету треба да садрже: контролу стања, здравствено васпитање, стицање вештинаи повезивање са здравственом
службом и службом социјалне заштите. По потреби број посета се може повећати, а период
праћења здравственог стања продужити до краја неонаталног периода.
Садржај посета и превентивног педијатријског прегледа одређен је важећим водичима
и смерницама.
Извршиоци: поливалентна патронажна сестра из дома здравља.
Место рада: кућа породиље.
Документација/евиденција: образац поливалентне патронажне сестре; здравствени
картон труднице; протокол рада – књига протокола; протокол здравственог васпитања

АКТИВНОСТ 4.

Контролни преглед породиље и бабињаре у служби за
заштиту здравља жена дома здравља, постизањем доброг
обухвата, посебно осетљивих популационих група

Садржајј
С
❧ први преглед гинеколога шест недеља после порођаја у циљу праћења инволуције
материце, прегледа дојки и спровођења здравственог васпитања
❧ контролни преглед гинеколога шест месеци после порођаја у циљу праћења здравственог стања и здравствено- васпитног рада (посебно у вези заштите од нежељене/
непланиране трудноће)
❧ стоматолошки контролни преглед шест месеци након порођаја у циљу праћења стања
оралног здравља, здравственог васпитања у вези оралног здравља мајке и одојчета, и
предузимања потребних терапијских процедура.
Извршиоци: изабрани специјалиста гинеколог, акушерска сестра, стоматолог и стоматолошка сестра.
Место рада: дом здравља
Документација/евиденција: здравствени картон у служби за здравствену заштиту жена
и здравствени картон у служби за здравствену заштиту уста и зуба дома здравља

АКТИВНОСТ 5.

Саветовалишни рад, медицински и психолошки,
социјална подршка самохраним мајкама у сарадњи са
другим секторима друштва (социјална заштита, локална
самоуправа)

Садржај:
С
адржајј: активности је описан
опи
исан у табели Упутства: надзор над одојчетом и мајком; планирано здравствено васпитање и демонстрација неопходних поступака неге бабињаре и неге
и исхране новорођеног детета дан по изласку из породилишта и до краја првог месеца од
рођења; преглед и третман код изабраног специјалисте гинеколога и стоматолога у дому
здравља; здравствено васпитни рад. Подршка и помоћ у остваривању помоћи и права из
социјалне заштите.
Извршиоци: поливалентна патронажна сестра едукована за негу бабињаре и новорођеног детета, изабрани специјалиста гинеколог, медицинска сестра акушерског смера.
Место рада: кућа породиље, дом здравља, служба за здравствену заштиту жена и служба
за здравствену заштиту деце.
Документација/евиденција: дневни извештај о посетама бабињари и новорођеном детету, образац поливалентне патронажне сестре (сигнал налог); евидентирање ризичних породица чији су чланови оболели од коронарне или шећерне болести, артеријске хипертензије,
хиперлипидемије, апоплексије, евиденција се врши ако није раније извршена и о томе се
обавештава лекар у диспанзеру; здравствени картон у служби за заштиту здравља жена дома
здравља; здравствени картон у служби за заштиту здравља деце дома здравља.
Напомена: Значајне податке добијене приликом кућне посете бабињари и новорођеном
детету треба унети у здравствени картон жене. Уколико у дому здравља нема поливалентних
патронажних сестара, посету реализује акушерска и/или педијатријска сестра.
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Континуирано код жена и
парова у репродуктивном
периоду живота, нарочито у
раду са младима

Када

Промовисање здравих
стилова живота и значаја
редовних провера
здравственог стања

Сврха – циљ

Садржај – како се ради
Теме:
• репродуктивно и
сексуално здравље
• планирање породице
• превенција полно
преносивих инфекција
(ППИ)
• утицај исхране, физичке
активности, пушења,
употребе алкохола
и илегалних ПАС,
менталног здравља
• Насиље, злостављање,
занемаривање

Шта/активност

Здравственоваспитни групни
и саветовалишни
индивидуални
разговор
Медијска промоција
Кампање, трибине
Подела промотивног
и едукативног
материјала
(брошура, агитки,
постера)

Ко/Где

Изабрани лекари и медицинске
сестре у установама примарне
здравствене заштите (ПЗЗ),
видети у тексту.
Лекари других специјалности
у институту/заводу за јавно
здравље (ИЈЗ/ЗЈЗ), видети у
тексту*.

1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ – Очување здравља жена пре трудноће

ОПШТИ ЦИЉ: ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА ЖЕНА РЕПРОДУКТИВНОГ ДОБА

Евиденција у
дому здравља
(ДЗ) и извештаји
одговорних
институција

Документација/
евиденција

Сачинити
годишњи план
активности
у сарадњи са
институтом/
заводом за
јавно здравље

Напомена
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Табеле

I

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ

15–49 година
(интервал 1–3 год.)
Континуирано код жена и
парова у репродуктивном
периоду живота, а нарочито
у раду са младима

Када

Систематски
гинеколошки
преглед
Саветовалишни рад
о начину контроле
рађања са женама
и паровима у
репродуктивном
периоду живота
Саветовалишни рад
о мерама превенције
ППИ

Здравственоваспитни групни
и саветовалишни
индивидуални
разговор са женама
и паровима у
репродуктивном
периоду живота

Процена здравственог
стања жене, присуства
чинилаца ризика по
здравље, процена стања
репродуктивног система
Рано откривање и лечење
поремећаја здравља

Превенирање нежељеног
зачећа ефикасном
контрацепцијом

Здравствени
картон
Протокол
здравствено-васпитног рада

Документација/
евиденција

*При свакој
посети, а
посебно при
систематском
прегледу и
пре и после
намерног
абортуса
** Скрининг
радити према
индикацијама

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Изабрани гинеколог-акушер,
бабица и медицинска сестра у
ДЗ, саветовалишту за младе
Гинеколози-акушери и
медицинске сестре из
здравствених установа
секундарног и терцијарног
нивоа заштите

Изабрани гинеколог, бабице у
саветовалишту гинеколошке
службе ДЗ
Изабрани лекари и медицинске
сестре у установама ПЗЗ,
видети у тексту.
Изабрани лекар у ДЗ/ лекар у
заводу за јавно здраље

• Мерење телесне масе
(ТМ), телесне висине
(ТВ), израчунавањае
индекса телесне масе
ИТМ (body mass index)
• евидентирање употребе
ПАС
• мерење артеријског
крвног притиска (КП)
• одређивање крвне слике,
гликемије и липида у
крви
• гинеколошки преглед
• преглед дојки
• узимање вагиналног
бриса
• циљани скрининг
најважнијих ППИ
(гонореја, сифилис,
гениталне хламидије и
др.) и лечење партнера**
Теме:
• Начини контроле рађања
• Избор најбољег средства
за појединачни пар или
жену

Ко/Где

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ
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После годину дана од
експозиције трудноћи

• Промовисање безбедног
сексуалног понашања
• Ефикасна превенција,
• Дијагностика и лечење
ППИ

15–49 година
(интервал 1–3 год.)
Континуирано код жена и
парова у репродуктивном
периоду живота, а нарочито
у раду са младима

Правовремено откривање
и помоћ паровима са
проблемом неплодности и
иницијална дијагностика

Сврха – циљ

Испитивање
здравственог
стања, стања
репродуктивног
система и модела
сексуалног
понашања парова
са проблемом
неплодностги.
Искључивање ППИ
Испитивање
овулације

• Здравственоваспитни рад
• Саветовање о
превенцији ППИ
• Каузална
дијагностика и
лечење особа са
ППИ

Шта/активност

Здравствени
картон
Гинеколог-акушер и медицинске
сестре из релевантних установа Евиденција у
дому здравља
вишег нивоа здравствене
(ДЗ) и извештаји
заштите.
одговорних
институција

• Узимање детаљне
анамнезе о претходним
болестима,
карактеристикама
менструационих
циклуса и претходним
трудноћама
• Испитивање
карактеристика
сексуалног
функционисања пара
• Упућивање пара на
скрининг ППИ
• Ултразвучно праћење
раста и развоја фоликула
у оваријумима

Здравствени
картон и
извештаји
одговорних
институција

Документација/
евиденција

Изабрани гинеколог-акушер и
бабица у ДЗ
Лекари других специјалности у
ИЈЗ/ЗЈЗ

Ко/Где

Узимање вагиналног бриса
за одређивање степена
чистоће.
Циљани скрининг
најважнијих ППИ у
случајевима сумње на
постојање гонореје,
сифилиса, гениталне
хламидије и др.

Садржај – како се ради

Напомена
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Када

Табеле

I

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ

Континуирано у току
трудноће

15-49 година
(интервал 1–3 год.)

Када

Садржај – како се ради

Гинеколошки преглед
Цитолошки преглед
Детаљан
систематски преглед Колпоскопски преглед
грлића материце
репродуктивног
система према
Преглед дојки
Националном
водичу за превенцију Упућивање у установу
вишег нивоа здравствене
карцинома грлића
заштите ради
материце и
спровођења сложенијих
карцинома дојке.
дијагностичких и
терапијских поступака.

Шта/активност

Изабрани гинеколог- акушер,
бабице, сестре, патолози,
цитолози, цито-скринери,
радиолози, рендген техничари.
Служба за здравствену заштиту
жена у ПЗЗ, гинеколошке
установе секундарног и
терцијарног нивоа здравствене
заштите.

Ко/Где

Унапређење и очување
здравља трудница и
здравља плода

• Акције у заједници
• Здравствено
васпитни рад
(групни и
саветовалишни
индивидуални)
• Медијска
промоција,
кампање, трибине
• Учествовање у акцијама у
заједници
• Организовање и примена
метода здравствено-васпитног рада

Извештаји о раду
ДЗ
Извештаји ИЈЗС,
ИЈЗ/ЗЈЗ ДЗ

Здравствени
картон

Документација/
евиденција

У сарадњи са
надлежном
општином
сачинити
годишњи план
активности
и одредити
приоритете

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

ИЈЗС са мрежом ИЈЗ/ЗЈЗ, ДЗ
у сарадњи са образовањем,
социјалном заштитом,
локалном самоуправом и УГ

2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ – Очување и унапређење здравља жена у току трудноће

Рано откривање
премалигних и малигних
промена репродуктивних
органа, укључујући и дојку

Сврха – циљ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ
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Сврха – циљ

Рано укључивање труднице
у систем здравствене
заштите
Утврђивање здравственог
стања труднице и плода
Превенција анемије код
трудница
Превенција дефицита јода
код трудница
Правовремено откривање
ризика и третман ризичних
трудноћа (повишен
крвни притисак, обољења
уринарног тракта,
шећерна болест, крварење,
прееклампсија)
Очување оралног здравља
трудница

При доласку трудне жене на
први лекарски преглед

Редовна контрола
здравља труднице
и плода према
водичима добре
клиничке праксе
Здравствено
васпитни рад
Процена радне
способности
Одређивање степена
чистоће и скрининг
на ППИ
Скрининг на
карцином грлића
(ако није урађен у
последњих 6 месеци)
Контрола крвне
слике, гликемије
и липида у крви,
преглед урина
Открити евентуални
ризик и упутити на
виши ниво

Шта/активност
• Отвара се и попуњава
листа за контролу
трудноће и књижица за
трудницу.
• Узимају се анамнестички
подаци: породична
(шећерна болест,
повишен крвни притисак
и друге) и лична
анамнеза (алергије
на лекове, акушерска
анамнеза).
• Мерење: ТМ, ИТМ и KП
• Гинеколошки преглед
• Узимање вагиналног
бриса и анализа на
хламидију, микоплазму,
уреаплазму и др.)
• Колпоскопски преглед и
PAPA тест.
• Упућивање у
лабораторију (КС, урин,
гликемија)
• Одређивање крвне групе
и Rh фактора.
• Добровољно, поверљиво
саветовање и тестирање
на HIV

Садржај – како се ради

Гинеколог-акушер и
медицинска сестра у ДЗ
Саветовалиште за труднице
Изабрани стоматолог у ДЗ

Ко/Где

Здравствени
картон,
протокол рада
саветовалишта,
трудничка
књижица
протокол
здравственог
васпитања,
протокол
високоризичних
трудноћа

Документација/
евиденција

Ако трудница
дође на први
преглед на
почетку
трудноће,
примењује
се шема
контролних
и УЗ прегледа
како је
наведено у
СМУ.
Ако је први
преглед
крајем првог
триместра:
садржај
прегледа
обухвата
све наведене
процедуре;
Ако је први
преглед у
поодмаклој
трудноћи:
одредити
став, положај
и смештај
плода и
контролисати
срчане тонове

Напомена
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Када

Табеле

I

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ

Стоматолошки
преглед

Ултразвучни (УЗ)
преглед

Одређивање
кариотипа плода
и утврђивање
мутација

Скрининг првог
триместра

Утврђивање трудноће
и одређивање старости
трудноће

У трудноћи са ризиком на
основу породичне анамнезе
или уколико постоји
пробанд

Благовремено откривање
генетских поремећаја

7.–8. недеље гестације (н. г.)

Од 9. до 12. н. г.

Од 11. до 14. н. г.

При доласку трудне жене на
први лекарски преглед

Очување и одржавање
оралног здравља труднице

Шта/активност

Здравственоваспитни групни
и саветовалишни
индивидуални
разговор

Сврха – циљ

Промовисање здравих
стилова живота

Када

• Мерење нухалне
транслусценције (NT) и/
или комбиновани тест
на хромозомопатије (NT,
PAPPA-а, бета hCG)

Картон труднице
Трудничка
књижица

Здравствени
картон

Здравствени
картон,
стоматолошки
картон

Здравствени
картон, протокол
здравственоваспитног рада

Документација/
евиденција
Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Гинеколог-акушер и бабице
из здравствених установа
секундарног и терцијарног
нивоа
Референтне лабораторије
Генетско саветовалиште

Изабрани гинеколог-акушер и
медицинска сестра у ДЗ

Одређује се старост
трудноће ултразвучним
прегледом у 7.–8. н. г.
• Биопсија хорионских
ресица
• Цитогенетска анализа
кариотипа плода
• Друге анализе према
индикацијама

Изабрани гинеколог-акушер,
изабрани стоматолог у ДЗ

Изабрани гинеколог-акушер и
медицинска сестра у ДЗ

Ко/Где

Упућивање труднице
стоматологу

Давање информације
о променама у току
трудноће, савета о
правилној исхрани,
хигијени, хигијени уста
и зуба, организацији
здравствене заштите у
току трудноће, правима
везаним за антенаталну
заштиту

Садржај – како се ради

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ
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Од 16. до 18. н. г.

Од 16. до 18. н. г.
Скрининг генетских
аномалија у II
триместру

Стоматолошки
преглед

Благовремено откривање
генетских поремећаја

Очување и одржавање
оралног здравља труднице

Упућивање труднице
стоматологу

Рана амниоцентеза (16. до
18. н. г.) ради цитогенетске
анализе кариотипа плода*

Биохемијски пренатални
трипл скрининг тест у II
триместру (бета hCG,
AFP, Е3).

Изабрани гинеколог-акушер и
медицинска сестра у ДЗ

• Допуна анамнестичких
података
• Мерење ТМ, ИТМ и КП
• Гинеколошки преглед
• Лабораторијске анализе:
Ер, Хб, гликемија, урин

Контролни преглед
Здравствено
васпитни рад
Процена радне
способности

Праћење трудноће и стања
плода, правовремено
откривање фактора
ризика и предузимање
одговарајућих мера

Изабрани гинеколог-акушер,
изабрани стоматолог у ДЗ

Изабрани гинеколог-акушер и
медицинска сестра у ДЗ
Гинеколози-акушери и
медицинске сестре из
релевантних установа вишег
нивоа здравствене заштите
Референтне лабораторије
Генетско саветовалиште

Ко/Где

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

Здравствени
картон,
стоматолошки
картон

Здравствени
картон,
књижица за
трудницу,
извештаји о
раду одговорних
институција

Документација/
евиденција

* Код
трудница код
којих је ризик
већи од 1:250
и старијих
од 35 година
индикована
је пренатална
дијагностика
кариотипа
плода

Напомена
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Када

Табеле

I

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ

до 20. н. г.

Када

Мотивисање труднице за
здраве стилове живота.
Откривање биолошког или
психосоцијалног ризика у
породици трудниц.

Сврха – циљ

Садржај – како се ради

Ко/Где

Образац
поливалентне
патронажне
службе (сигнал
налог) улаже се
у здравствени
картон труднице

Документација/
евиденција

Известити
изабраног
гинекологаакушера о
обављеној
посети преко
сигнал обрасца

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

• Давање савета о:
правилној исхрани,
• Посета патронажне
хигијени, штетности
сестре трудници у
пушења и употребе ПАС.
њеној кући
•
Указивање на симптоме
• Здравственои знаке који захтевају
-васпитни групни
неодложну посету лекару
разговор
(главобоља, крвављење,
Поливалентна патронажна
• Процена услова
болови, појачан секрет).
сестра из ДЗ
живота
• Информисање о значају
• Мотивисати да
редовних провера
долазе на редовне
здравственог стања,
контроле, школу
школи за родитељство,
за родитељство
психофизичкој
и психофизичку
припреми за порођај,
припрему.
правима везаним за
антенаталну заштиту.

Шта/активност

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ
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Изабрани гинеколог и
медицинска сестра у ДЗ
Изабрани гинеколог и
медицинска сестра у ДЗ

Гинеколог/акушер и бабице
из здравствених установа
секундарног и терцијарног
нивоа
Референтне лабораторије
Генетско саветовалиште

Осим детаљне биометрије
ултразвучни преглед треба
да садржи најмање:
• Облик и величина
главице и пресек (кавум
пелуцидум, церебелум,
величина комора и
атријума мањи од 10 мм)
• Кичмена мождина
(уздужни пресек)
• Абдоминални пресек на
нивоу желуца
• Абдоминални пресек на
нивоу бубрега и пупчане
врпце
• Попречни пресек бубрега
(пелвис мањи од 5 мм)
• Попречни пресек торакса
у нивоу срчаних комора
• Руке: три кости и шака
(без бројања прстију)
• Ногица: три кости и
стопало (без бројања
прстију)
• Кордоцентеза ради
цитогенетске анализе
кариотипа плода после
21. н. г.*

УЗ преглед
Аускултација
срчаних тонова
плода, одређивање
става и положаја
плода

Скрининг
хромозомопатија

Праћење трудноће и стања
плода

Скрининг генетских
аномалија у II триместру

Од 20. до 24. н. г.

Од 21. н.г.

Ко/Где

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

Здравствени
картон,
књижица за
трудницу

Документација/
евиденција

• Уколико је
рутинским
УЗ прегледом
откривено
одступање од
физиолошког
налаза,
упутити
трудницу на
виши ниво
заштите.
• Код жена код
којих постоји
ризик,
број УЗ
прегледа није
ограничен
и обавља
се према
медицинским
индикацијама

Напомена
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Када

Табеле

I

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ

Шта/активност

Садржај – како се ради

Допуна
анамнестичких
података
Контролни преглед
Процена радне
способности
Препоручити школу
за родитељство

Одређивање ризичне
групе за гестациони • Тест оптерећења
дијабетес мелитус
глукозом
(ГДМ)

Правовремено откривање
трудница са гестационим
дијабетесом мелитусом

28. н.г.

Од 28. до 32. н. г.

Допуна анамнестичких
података
• Мерење: ТМ, ИТМ и КП
• Roll-over тест (мерење
КП на боку и у седећем
положају)
• Гинеколошки преглед
• Спољашњи акушерски
преглед
• Аускултација срчаних
тонова плода
• Лабораторијске анализе:
КС, гликемија, преглед
урина

• Праћење трудноће и стање плода.
• Видети садржај контролног прегледа у 16 н. г.
• Препорука и давање упута за психофизичку припрему за порођај.

Сврха – циљ

Праћење трудноће и стања
плода
Правовремено откривање
фактора ризика и
предузимање одговарајућих
мера
Упућивање на виши ниво и
третман ризичних трудноћа

24. н. г.

Када

Здравствени
картон,
књижица за
трудницу

Документација/
евиденција

Упознати је
са законским
прописима
из права
везаних за
материнство.
Нергулисани
гастацијски
дијабетес је
фактор ризика
за анемију.

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Гинеколог/акушер упућује у
референтну установу

Изабрани гинеколог-акушер и
медицинска сестра у ДЗ

Ко/Где

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ
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Сврха – циљ

Праћење трудноће и
стања плода

Од 30. до 34. н. г.

Ултразвучни преглед

Шта/активност

• Утврђивање трудноће и
стања плода
• Аускултација срчаних
тонова плода,
одређивање става и
положаја плода

Садржај – како се ради

Изабрани гинеколог и
медицинска сестра у ДЗ

Ко/Где

Документација/
евиденција

Припремити
упут за
породилиште
и приложити:
крвну групу
и Rh фактор,
HBsAg, Елиза
тест-ХИВ,
копрокултуру,
налаз
цервикалног
бриса, налазе
свих УЗ
прегледа, лист
за контролу
трудноће;
савети у
вези са
породиљским
одуством

Напомена
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Када

Табеле

I

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ

36. н. г.

Када

• Кардиотокографско
регистровање
• Регистровање срчаних
тонова плода и стављање
кардиотокографа на
трбушни зид трудне жене

Екстерна
кардиотокографија
са записом

Праћење трудноће и стања
плода;
Правовремено откривање
ризика и третман ризичних
трудноћа (повишен
крвни притисак, обољења
уринарног тракта,
шећерна болест, крварење,
прееклампсија);

Утврђивање срчаног рада
плода

Документација/
евиденција
Припремити
упут за
породилиште
и приложити:
крвну групу
и Rh фактор,
HBsAg, Елиза
тест-ХИВ,
копрокултура,
налаз
цервикалног
бриса, налазе
свих УЗ
прегледа, лист
за контролу
трудноће;
савети у
вези са
породиљским
одуством

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Гинеколог-акушер и бабица
гинеколошке установе
секундарног и терцијарног
нивоа здравствене заштите.

• Допуна анамнестичких
података
• Одређивање КП и ТМ
• Лабораторијске анализе :
Хб, Ер, гликемија, урин
• Гинеколошки преглед
• Акушерски преглед
• Узимање цервикалног
бриса за бактериолошку Изабрани гинеколог и
медицинска сестра у ДЗ
анализу
• Слушање срчаних тонова
плода
• Одређивање карличних
мера и процена
диспропорције
• Преглед дојки и
брадавица – припрема за
дојење

Ко/Где

Контролни лекарски
преглед
Здравственоваспитни рад
Објаснити знаке
почетка порођаја
Препоручити
предпорођајни
преглед у болници u
kojoj ће се одвијати
порођај
Договор о
контролном
прегледу шест
недеља после
порођаја
Савет да на дан
термина порођаја
трудница обавезно
треба да се јави на
преглед у болницу u
kojoj ће се породити

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
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На пријему у породилиште

По навршеној 40. н. г.

Упућивање на хитну
хоспитализацију

Смањење пропорције
порођаја завршених
царским резом.
Смањење броја жена
са компликацијама на
порођају.
• Гинеколог ДЗ упућује
трудницу у болницу
са породилиштем
одговарајућег нивоа
здравствене заштите

Садржај – како се ради

Гинеколог у ДЗ/ Гинекологакушер у породилишту

Ко/Где

Здравствени
картон уз
комплетирање
потребне
документације
за упућивање
у одговарајуће
породилиште*
и трудничка
књижица;

Документација/
евиденција

• Потпуна контрола стања
породиље, плода и тока
порођаја.
• Рано откривање и
спречавање ризика у току
порођаја.
• Смањење броја жена
са компликацијама на
порођају.

• Узимање анамнезе
(личне, породичне и
садашњег стања)
Афирмисање
• Спољашњи и унутрашњи
социјалне
гинеколошки преглед
компоненте порођаја
• Одређивање карличних
Активно вођење
мера
порођаја
• Мерење КП, слушање
Одлука о начину
тонова плода , преглед
Гинеколог-акушер у
вођења порођаја и
ултразвуком, тестови за
породилишту
евентуална примена
утврђивање превремених
терапије
Бабица у породилишту
прснућа овојака
Присуство партнера
• Читање
или блиског члана
кардиотокографског
породице порођају,
записа са пријема
уколико услови
и укључивање
у породилишту
кардиотокографа у току
дозвољавају
порођаја
• Отварање и редовно
вођење партограма

Историја
болести,
температурна
листа, протокол
порођаја,
пријава порођаја,
протокол
здравственог
васпитања
и трудничка
књижица, листе
пријаве порођаја

3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ – Обезбеђивање одговарајуће здравствене заштите и најбољих услова за порођај и рођење детета

Шта/активност

Сврха – циљ

Узимање крви
за одређивање
крвне групе
и Rh фактора
вагинални и
ректални брис
уколико нису
раније узети ,
као и у случају
да га трудница
није донела са
собом
Омогућавање
примене знања
и вештина
стечених
током
психофизичке
припреме
трудне жене за
порођај.

Приложити
налазе: крвне
групе, Rh
фактора,
HBsAg, ХИВ
антигена и
друге анализе,
све УЗ и
кардиотокографске
прегледе,
вагинални
брис, потврду
о имунизацији

Напомена
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Табеле
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ

Друго порођајно доба

Прво порођајно доба

Када

Смањење броја жена
са компликацијама на
порођају

Сврха – циљ

Историја
болести,
температурна
листа, протокол,
пријава порођаја,
трудничка
књижица и
партограм

Документација/
евиденција

Чин рађања
води бабица
код лаке
експулзије
уз присуство
гинеколога-акушера

Стално
присуство
бабице уз
породиљу
Код сумње
на асфиксију
плода,
нерегуларних
материчних
контракција
и застоја у
порођају
урадити
пехаметрију
плода и крви
мајке
Обавезно
применити
кардиотокографију у
случају давања
синтоцинона

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

• Контрола времена од
комплетне дилатације до
рађања плода;
• Интензивирање
контроле тока порођаја,
стања породиље и срчане
радње после сваке
контракције

Потпуна контрола
порођаја применом
стандардних мера
током другог
порођајног доба, од
времена комплетне
дилатације до
рађања плода

Ко/Где

• Мерење КП на три сата,
телесне температуре (ТТ)
на четири сата
• Утврђивање вредности
шећера, ацетона и
беланчевина у урину на
24 сата
• Аускултација тонова
плода на 30 минута
• Укључивање спољашње
кардиотокографије на
2–3 сата, са трајањем од
минимум 20 минута
• Редовни вагинални
прегледи на 2–3 сата
Гинеколог-акушер и бабица у
• Редовно непрекидно
породилишту
и потпуно вођење
партограма
• Праћење брзине
дилатације
• Праћење спуштања
предњачећег дела

Садржај – како се ради

Контрола стања
породиље
Дозвола слободног
кретања породиљи
све док нису дати
аналгетици или
седативи
Предлагање
заузимања
најповољнијег
положаја у постељи
(са изузетком
лежања на леђима)
Контрола стања
плода
Контрола
напредовања
порођаја
Употреба
анксиолитика,
аналгетика,
спазмолитика

Шта/активност

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
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Треће и четврто порођајно
доба

Ко/Где

Код физиолошког порођаја
гинеколог-акушер и бабица
Чин рађања води гинекологакушер
Код ризичног порођаја
гинеколог-акушер, педијатар/
неонатолог и медицинска сестра
у породилишту
Гинеколог-акушер и педијатар/
неонатолог одређују Апгар-скор
након првог и петог минута
после порођаја

Садржај – како се ради
• Одмах по рођењу детета
дати утеротоник
• Кредеов поступак и
тракцију пупчаника не
примењивати док се не
одлуби постељица
• Код наглог крвављења
из утеруса не чекати
одлубљивање постељице,
него у општој анестезији
урадити мануелну
екстракцију плаценте и
ревизију утерусне дупље
• Након подвезивања
пупчаника нотирати
у документацији као
фактор ризика за анемију
• Обавезно прегледати
постељицу
• Непосредно после
порођаја припремити
жену за преглед и
ревизију порођајног
пута и евентуално
збрињавање повређених
ткива и епизиотомије у
локалној анестезији, ако
већ није у општој
• У случају атоније утеруса
применити: масажу
утеруса, и.в.инфузију
(5% глукозе, Рингеров,
Хартманов раствор
или 0,9% NaCl) + 10
И. Ј. синтоцинона +
утеротоник и.м.1 ml,
простагландин F2α
интрацервикално
односно и.м., понављати
према потреби на 3 до
4 сата

Шта/активност

Потпуна контрола
порођаја
применом
стандардних мера
за вођење трећег и
четвртог порођајног
доба до рађања
постељице

Сврха – циљ

Смањење броја жена
са компликацијама на
порођају

Историја
болести,
температурна
листа, протокол,
пријава порођаја,
трудничка
књижица и
партограм

Документација/
евиденција

На
одлубљивање
постељице по
рођењу детета
не чекати дуже
од 20 минута.
Примарну
обраду
новорођенчета
обавља бабица.
У случају
сумње на
заостатак
делова
постељице,
па и овојака,
урадити хитну
инструменталну ревизију.
По завршетку
трећег
порођајног
доба држати
породиљу
под сталним
надзором 2
сата, а затим
преместити
на одељење за
бабињаре уз
контролу КП,
пулса и стања
утеруса.

Напомена
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Шта/активност

Примена мера за
одржавање ТТ
новорођенчета и
омогућавање раног
контакта мајке и
детета (кожа на
кожу)

Активно планирање
порођаја и
обезбеђивање
оптималних услова
за обављање
порођаја

Утврђивање ризика
код новорођенчета

Сврха – циљ

Потпуна контрола стања
новорођенчета;
Спречавање губитка ТТ
новорођенчета
Омогућавање раног првог
подоја

Смањење броја жена
са компликацијама на
порођају и препознавање
ризика

Рађање здравог детета;
Утврђивање ризика и
благовремено преузимање
адекватне реанимације

Одмах по рођењу

У току порођаја жене са
високоризичном трудноћом

У току порођаја код ризика
за новорођенче

Када

Ко/Где

• Предузимање мера
реанимације и
одговарајуће неге
новорођенчета према
врсти ризика

• Обухвата садржај
нормалног порођаја,
обавезан транспорт in
utero и има допунски
садржај у зависности од
врсте ризика

Напомена

Неопходно
присуство
неонатолога
у току другог
порођајног
доба

*
Поступци за
новорођену
децу са
ризиком
описани су у
поглављу СМУ
за неонатални
период

Историја
болести,
температурна
листа, лист за
новоођенче,
пријава
порођаја и
специјализовани
протоколи
Историја
болести,
температурна
листа,
специјализовани
протокол,
пријава
породђаја и лист
за новорођенче у
дупликату

*
Поступци за
новорођену
децу са
Историја
ризиком
болести,
описани су у
температурна
поглављу СМУ
листа, лист за
за неонатални
новорођенче,
период и у
пријава порођаја „Водичу за
и протокол за рад основно и
на неонаталном
специјалиодељењу
зовано
збрињавање
новорођенчета.

Документација/
евиденција

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Неонатолог у порођајној сали и
неонатолошком одељењу

Гинеколог-акушер и тим
лекара и медицинске сестре
трећег нивоа здравствене
заштите, или другог нивоа /ако
постоје одељења за патологију
трудноће/

• Обезбедити добро
загрејане, овлажене сале.
• Стална температура око
25º C
• Новорођенче посушити,
избрисати сирасти маз и
крв, ставити под зрачни
Бабица
грејач (за превремено
Педијатар/неонатолог
рођено, за недонесено
и витално угрожено
Педијатријска сестра
дете боље користити
инкубатор)
• Ставити новорођено дете
на тело мајке „кожа на
кожу“
• Покушати први подој у
порођајној сали

Садржај – како се ради
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У току боравка породиље
и новорођенчета на
акушерском одељењу

Садржај – како се ради

• Прегледи породиље и
новорођенчета према
важећим водичима и
смерницама
• Индивидуални и групни
рад: значај правилне неге
и исхране новорођенчета
• За природну исхранудојење-примена
стратегије „Десет корака
до успешног дојења“
(детаљније видети у
текстуалном делу СМУ)
• Нега новорођенчета:
купање, повијање, обрада
пупка
• Лична хигијена бабињаре

Шта/активност

Едукација мајки:
о правилној
нези и исхрани
новорођенчета,
техници дојења
и успостављања
лактације.
Омогућавање
Праћење здравственог
примене „Baby
стања породиље и
friendly“ програма,
новорођенчета
принципа и
Пружање неге породиљи и стратегије
новорођенчету
Афирмисање
Оспособљавање за исхрану социјалне
компоненте
и негу новорођеног детета
Обавештавање
Социјална подршка
породиљи и новорођенчету. о обавезама
здравствене службе
према мајци и
детету код куће и у
диспанзерима ДЗ
Повезивање са
службом социјалне
заштите (кад је
потребно)

Сврха – циљ

Гинеколог-акушер и педијатар/
неонатолог на акушерсконеонатолошком одељењу ,
медицинска сестре и социјални
радници акушерских одељења
болница, клиника и института

Ко/Где

Историја
болести,
температурна
листа,
специјализовани
протокол,
пријава
породђаја и лист
за новорођенче у
дупликату

Документација/
евиденција

Уредити
амбијент као
за добро опште
расположење
бабињара и
особља.
Организовати
здравственоваспитну
изложбу:
хигијена и
нега породиље
и новорођенчета;
широко
повијање
одојчади.
Информисање
и обавештавање породиља
о предузетим
поступцима
Прибављање
сагласности
за терапијске
поступке.

Напомена
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Гинеколог-акушер и педијатарнеонатолог на акушерсконеонатолошком одељењу
неонатолошком одељењу,
медицинске сестре

Саветодавни тим: педијатар,
неонатолог, главна сестра , по
потребу гинеколог-акушер,
социјални радник, психолог,
психијатар породилишта или
специјализоване клинике,
института.

Евиденциони
обрасци за
ИЈЗС и Министарство здравља
мониторинг,
(МЗ) у сарадњи са референтним
евалуацију и
установама за заштиту здравља
сертификацију
жена и деце
програмских
активности.

• Прегледи породиље и
новороченчета према
важећим смерницама
• Давање савета за
подршку породиљи и
породици након отпуста
из породилишта

• Информација о
природи поремећеја,
могућностима
дијагностике и терапије.
• Разговоре водити по
правилима саопштавања
неочекиваних вести.
• Мониторинг, едукација,
сертификација и
ресертификација
установа по стандардној
методологији СЗО и
УНИЦЕФ-а

Контролни
прегледи породиље
и новорођенчета
приликом отпуста
Давање савета за
помоћ и усмеравање
у дом здравља.

Разговор и
континуирани
контакт родитеља
се саветодавним
тимом;

Подизање капацитета и
оснажење жене у циљу
превенције смештаја у
специјализоване установе
новорођеног детета са
могућим сметњама у
развоју.

Развијање и примена
програма „Болница
пријатеља беба“ и „Десет
корака до успешног дојења“
и развијање програма
„Болница пријатеља беба +“

Приликом отпуста
породиље и новорођенчета
из породилишта

Најраније један дан и
најкасније два дана после
порођаја

Континуирано у
породилишту

Примена
међународних
стандарда

Видети
табелу за
новорођенче

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Писани извештај
саветодавног
тима;
Посебна
напомена у
отпусној листи;

Историја
болести,
температурна
листа,
специјализовани
протокол,
пријава
породђаја и лист
за новорођенче у
дупликату.
Отпусна листа
за породиљу и
новорођенче
према важећој
документацији.

Контрола здравља
породиље и новорођенчета
Пружање савета за помоћ
код куће и упућивање на
службе дома здравља

Документација/
евиденција

Ко/Где

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

Када
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Шта/активност

Садржај – како се ради

Ко/Где

Праћење здравственог
стања породиље и
новорођеног детета у
породици
Повећање стопе
искључивог дојења
Унапређење квалитета
рада анализом задовољства
породиља

Контрола општег стања
мајке и новорођенчета и
давање савета

Дан по изласку из
породилишта – 5 посета
поливалентне патронажн
сестре

До краја првог месеца од
рођења

Надзор над
новорођенчетом и
мајком

• Предузимање мера (ако
је породица социјално
угрожена) за смештај
новорођенчета у
одговарајуће услове.
• Евидентирање ризичних
породица чији су
чланови оболели од
хроничних болести.

Поливалентна патронажна
сестра

• Истицање значаја
природне исхране и
• Пружање стручне
демонстрација технике
помоћи бабињари
дојења, правилног
у нези новорођеног
начина припремања
детета.
оброка за децу на
• Здравствено
вештачкој исхрани.
васпитни разговор. • Демонстрација и
• Истицање значаја
подучавање правилној
психофизичке
нези новорођенчета
равнотежe мајке
(свакодневно купање,
и њеног утицаја
широко повијање).
за нормалан
Поливалентна патронажна
• Збрињавање пупчане
психофизички
сестра едукована за негу
ране, гранулома пупка .
развој детета.
бабињаре и новорођеног детета
• Третирање млечца (сора).
• Упознавање
• Провера општег стања
мајке са радом
бабињаре: значај
саветовалишта
правилне исхране
за одојчад и
указивање на значај дојиље-бабињаре,
контрола висине
контроле здравља
фундуса.
дете.
•
Провера стања
• Анкета о
брадавица,
санирање
задовољству
рагада, спречавање
породиља.
појаве маститиса и
престанка дојења.

4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ – Очување и унапређење здравља жена после порођаја

Сврха – циљ

Значајне
податке
добијене
приликом
кућне посете
треба унети у
здравствени
картон жене
Уколико
у ДЗ нема
поливалентних
патронажних
сестара, посету
реализује
акушерска
и/или
педијатријска
сестра

Напомена

*
Евидентира се
свака промена
Патронажни лист обавештава
лекар у
диспанзеру

Дневни извештај
о посетама
бабињари и
новорођеном
детету (Сигнал
налог)

Документација/
евиденција
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Када

Табеле

I
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Садржај – како се ради
• Бимануелни вагинални
преглед гениталија и
дојки
• Савети о заштити од
нежељене трудноће
• Бимануелни вагинални
преглед гениталија и
дојки
• Савети о заштити од
нежељене трудноће
• Регистровање стања
оралног здравља
• Здравствено-васпитни
рад и предузимање
потребних тераписјких
процедура

Шта/активност
Први гинеколошки
преглед
Здравственоваспитни рад

Други гинеколошки
преглед

Контролни
стоматолошки
преглед

Сврха – циљ

Контрола општег
здравственог стања
бабињаре и едукација

Контрола општег
здравственог стања
бабињаре и едукација.

Контрола оралног здравља

6–8 недеља по порођају

Шест месеци по порођају

Једанпут након шест месеци
од порођаја

Када

Здравствени
картон код
стоматолога

Здравствени
картон

Документација/
евиденција
Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Изабрани стоматолог у ДЗ

Гинеколог и медицинска сестра
у ДЗ

Ко/Где

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ,
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I

ПАРТОГРАМ

Прилог
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II
Здравствена заштита новорођене
деце и одојчади с посебним освртом
на смањење перинаталне,
неонаталне и смртности одојчади
2.1. ОПШТИ ЦИЉ: очување и унапређење здравља новорођене деце и смањење
стопе перинаталне смртности на испод 6,5 на 1000 рођених и стопе неонаталне
смртности на испод 3,0 на 1000 живорођених

II/1

2.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: очување новорођеног детета у складу са максималним
потенцијалом на рођењу

II/1

2.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: откривање и лечење најчешћих патолошких стања
у неонаталном периоду са посебним освртом на превремено рођену децу са
малом телесном масом на рођењу

II/6

2.2. ОПШТИ ЦИЉ: очување и унапређење здравља и смањење смртности одојчади
на испод 4,5 на 1 000 живорођења

II/11

2.2.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: превенција и лечење најчешћих патолошких
стања код одојчади

II/11

2.2.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: интензивирана и усмерена здравствена
заштита одојчади из осетљивих популационих групација

II/21

II

Здравствена заштита новорођене
деце и одојчади с посебним освртом
на смањење перинаталне, неонаталне
и смртности одојчади

2.1. ОПШТИ ЦИЉ: очување и унапређење здравља новорођене деце и смањење
стопе перинаталне смртности на испод 6,5 на 1000 рођених и стопе неонаталне
смртности на испод 3,0 на 1000 живорођених
2.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: очување и унапређење здравља новорођеног детета у
складу с максималним потенцијалом на рођењу

АКТИВНОСТ 1.

Обезбеђивање услова за поступке иницијалног
збрињавања новорођене деце, укључујући процену
виталности по Апгар методи и први преглед педијатра-неонатолога у гинеколошко-акушерским установама

Садржај: Апгар скор је збирни показатељ пет показатеља кардиореспираторног статуса и
неуро-мишићне активности новорођенег детета непосредно по рођењу (Прилог)
❧ Оцењивање сваког критеријума из Апгар скора обавља се у 1. и 5. минуту после
рођења
❧ Апгар скор ≥ 7 у 5. минуту мора да се понавља сваких 5 минута док се не добију две
узастопне вредности ≥7, али најдуже до 20. минута
Апгар скор

=0

Означава потпуно одсуство виталних функција.

Апгар скор

= 1–3

Виталне функције новорођенчета су критично депримиране
(тешка асфиксија)

Апгар скор

= 4–7

Умерена кардиореспираторна и неуромишићна депресија
(умерена асфиксија)

Апгар скор

= 8–10

Здраво, витално новорођенче

Извршиоци: неонатолог, педијатар, гинеколог.
Место рада: породилиште

II
1
Очување здравља новорођеног детета у складу с максималним потенцијалом на рођењу

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ
ОСВРТОМ НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

II
Очување и унапређење здравља новорођене деце и смањење стопе перинаталне смртности на испод
6,5 на 1000 рођених и стопе неонаталне смртности на испод 3,0 на 1000 живорођених

2

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

Документација: вредности Апгар скора у 1. и 5. минуту се обавезно уносе у листу Апгар
скора (у Прилогу), порођајни лист, лист за новорођенче, књижицу за трудницу и књижицу
за новорођенче.

АКТИВНОСТ 2.

Обезбеђивање раног контакта са мајком, подстицање
првог подоја у првом сату, остваривање смештајних услова
и имплементације програма „Болнице пријатељи беба“,
као и Међународног кодекса маркетинга за мајчино млеко

Садржај: Програм „Болнице пријатељи
ј
ббеба“
б “ (програм
(
„Baby
B b friendly“)
f i dl “) описан јје у специфичном циљу 1.1.3 у активности 5 и 6.
Поред већ описаног, за ефикасно успостављање природне исхране новорођенчади, осим
раног стављања на дојку, неопходне су следеће мере:
❧ смештај и боравак мајке и новорођенчета у истом простору, једно поред другог, свих
24 сата.;
❧ обављање свих прегледа у присуству мајке, у соби у којој су смештене мајка и беба. Мајка се
непосредно информише о свим чињеницама које су значајне за здравствено стање, негу (уз
практично демонстрирање и едуковање мајке) и исхрану новорођенчета (едукација мајке
о дојењу, правилном постављању бебе на дојку, нези дојки пре и после подоја);
❧ подоји се обављају на сваки захтев новорођенчета, без обзира на протекло време у
односу на претходни подој. У прва 24 сата педијатријска или акушерска сестра помажу мајци при сваком подоју, купању и пресвлачењу бебе. У другом дану, мајка преузима добар део послова око неге и исхране, уз помоћ и надзор сестара. Од трећег
дана мајка сама збрињава своје дете, уз будну контролу педијатријске сестре;
❧ дохрана млечним формулама се дозвољава само уз сагласност неонатолога;
❧ одлука о прекидању лактације и о исхрани млечним формулама доноси се после
утврђивања контраиндикација за дојење;
❧ при отпусту, мајци се обавезно, дају усмено и писмено, телефони установа и удружења за даљу подршку дојењу и контролу новорођенчади.
Извршиоци: Министарсто здравља организује развијање, иновирање и примену, а
здравствени радници у примарној болничкој здравственој заштити проводе Програм, односно Кодекс.
Место рада: породилиште.
Документација: Лист за новорођенче.

АКТИВНОСТ 3.

Профилактична примена витамина К непосредно по
рођењу, као и вакцинација здраве новорођене деце против хепатитиса Б и туберкулозе, пре отпуста из породилишта

Садржај:
❧ Свако новорођенче у првом сату по рођењу добија интрамускуларно (антеролатерални део натколенице) 1 мг фитоменадиона (витамин К1 – Конакион). Препоручена доза
за превремано рођену децу износи 0,5 мг.

❧ Профилкса рахитиса оралним витамином Д се може започети у породилишту давањем витамина Д3 у дневној дози од 400 и.ј.
❧ Активна имунизација против хепатитиса Б започиње се у породилишту давањем
прве дозе вакцине у првом дану живота здравом новорођенчету у року од 24 сата.
Новорођенчад добијају дозу од 0,5 мл интрамускуларно у антеролатерални део натколенице.
❧ Вакцинација против туберкулозе обавља се БЦГ вакцином приликом отпуштања из
породилишта (вакцина се може дати и после 24 сата од рођења).
Напомена: Код новорођенчета се препоручује педијатријски облик препарата са 2 мг у
0,2 мл. Ампуле са 10 мг у 1 мл се такође користе само за једнократно давање. Није допуштено
чување ампуле у циљу вишекратног давања. Неонаталну дозу од 1 мг која се садржи у 0,1 мл,
увек треба давати туберкулинским или инсулинским шприцем (тиме се спречава задржавање малог волумена активне супстанце у обичном шприцу).
Привремену контраиндикацију може одредити педијатар у породилишту, разлог навести у отпусној листи новорођенчета. Општу привремену контраиндикацију представљају
сва акутна патолошка стања својствена новорођеном детету.
Имунизација против хепатитиса Б може се одложити у случајевима када је дете рођено
пре 32. недеље гестације. У случају када је дете рођено од HbsAg+ мајке после навршене 28.
недеље гестације не постоји разлог за привремену контраиндикацију, а тада се вакцинација
обавља по шеми и 0, 1, 2, 12 месеци. Осим вакцине, у том случају у прва 2 сата живота дати
детету 250 и.ј. хиперимуног хуманог имуноглобулина/HBIG/. Новорођенчад из гестација
краћих од 28 недеља добијају само хиперимуни хумани имуноглобулин.
Вакцина се даје у дози од 0,05 мл, интрадермално у предео делтоидног мишића, на споју
спољне и унутрашње стране леве надлактице.
Код деце рођене пре навршене 33. недеље гестације БЦГ вакцина се одлаже до 2. месеца
живота, а код новорођенчади која су захтевала ексангвинотрансфузију БЦГ вакцину треба одложити до 6. месеца живота. Контраиндикацију за БЦГ вакцину предстаља сумња на
урођени или стечени (ХИВ инфекција) поремећај ћелијског имунитета.
Извршиоци: педијатријска сестра.
Место рада: породилиште.
Документација: Лист за новорођенче

АКТИВНОСТ 4.

Неонатални скрининг конгениталне хипотиреозе и
фенилкетонурије

Садржај: Скрининг се изводи у породилишту на неонатолошким одељењима према
приложеном упутству (Прилог).
Лабораторије шаљу месечне извештаје породилиштима са листом тестиране новорођенчади. Породилишта проверавају извештаје тестова из лабораторије са својим листама узорковане новорођенчади у циљу евентуалног проналажења новорођенчета за које не
постоји извештај да је тестирано.
У породилишту се води Регистар новорођенчади обухваћене скринингом на конгениталну хипотиреозу и фенилкетонурију у који се уписује датум рођења и извођења теста. Историја новорођенчета, Лист за новорођенче и Отпусна листа са епикризом такође садрже
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податак о датуму извођења теста. Повратни подаци из референтних лабораторија о исходу
тестирања се чувају у документацији породилишта у коме се мајка породила.
Родитељи имају право на благовремену и потпуну информацију о спровођењу скрининга код њиховог новорођенчета.
Извршиоци: стручно медицинско лице (медицинска сестра) је одговорно за документацију, узимање узорака и слање у одговарајући Национални центар.
Место рада: породилиште.
Документација: регистар новорођенчади, историја новорођенчета, лист за новорођенче, отпусна листа.

АКТИВНОСТ 5.

Увођење скрининга за рано откривање поремећаја слуха и
вида и дијагностику генетских поремећаја у неонаталном
узрасту

Садржај: Увођење скри
скрининга
ининга поремећаја слуха код новорођенчади у породилишта је
ин
развојна компонента коју треба реализовати до 2015. године.
Дијагноза наглувости и глувоће мора се поставити најкасније до 3 месеца а рехабилитација слушним амплификаторима започети до 6 месеци.
Савремени програми скрининга подразумевају примену неинвазивних и поузданих метода отоакустичних емисија (ТЕОАЕ ) и (видети Прилоге), аудитивних евоцираних потенцијала (AABR).
Превенција поремећаја вида подразумева офталмолошки преглед код све превремено
рођене деце ради спречавања развоја ретинопатије прематуритета (РОП).
У циљу ране дијагностике развојних поремећаја кука при првом прегледу новорођенчета у породилишту траже се Ортоланијев и Палмеов знак.
У случају клиничких и/или лабораторијских поремећаја, односно у случају позитивне породичне анамнезе, новорођенче се ради дијагностике генетских поремећаја упућује у универзитетске педијатријске центре
Извршиоци: педијатар-неонатолог, медицинска сестра
Место рада: породилиште, аудиолошки центар
Документација: историја новорођенчета, лист за новорођенче, отпусна листа.

АКТИВНОСТ 6.

Израда и примена јединствених критеријума за отпуст
здравог новорођенчета из породилишта.

Садржај:
С
р ј О
Отпуст новорођенчета
ођенчета се може планирати уколико су испуњени следећи крикри
теријуми:

❧ физикалним прегледом нису откривене абнормалности које захтевају хоспитализацију
(Прилог);
❧ новорођенче успешно сиса најмање 24 сата пре отпуста и способно је да усклади
сисање, гутање и дисање током храњења;

❧ новорођенче је мокрило и имало најмање две спонтане столице;
❧ нормални витални знаци су регистровани и записани у медицинску документацију
новорођенчета најмање 24 сата пре отпуста: број респирација испод 60 у минуту ;
срчана фреквенца између 100 и 160 у минуту; аксиларано измерена телесна температура у нормалном окружењу и адекватној одећи од 36,5 до 37˚С ;
❧ нема знакова жутице у прва 24 сата по рођењу. Жутица која не захтева терапију допушта отпуст уз план даљег праћења;
❧ узет узорак крви за скрининг на фенилкетонурију и хипотиреозу.
У нашој средини оптимално је да се здраво новорођенче и његова мајка отпусте
најмање 72 сата након вагиналног, а најмање после 96 сати уколико је порођај
довршен царским резом
У планирању отпуста треба обавезно узети у обзир неопходност узимање узорка крви
за скрининг на фенилкетонурију и конгениталну хипотиреозу.
На отпусту мора постојати писани запис о боравку новорођенчета у породилишту са
идентификационим подацима за мајку и дете, датуму и времену порођаја, трајању гестације
и гестацијској зрелости, релевантним медицинским подацима, вакцинацијама, времену отпуста као и саветима за даље контроле и установе у којима ће се ове вршити.
Извршиоци: гинеколог, неонатолог, педијатар.
Место рада: породилиште.
Документација: отпусна листа мајке, лист за новорођенче.
Напомена: физикални преглед новорођенчета је описан у „Водичу за основно и специјализовано збрињавање новорођенчета.

АКТИВНОСТ 7.

Потпун обухват новорођене деце по отпусту мајке и
детета из породилишта. Први превентивни педијатријски
преглед обавља се у кући новорођенчета до 15. дана
живота, а код новорођенчета са утврђеним ризиком што
раније по отпусту

Садржај: Предвиђено је најмање пет патронажних посета породиљи и новорођенчету.
По потреби, број посета се може повећати, а период праћења здравственог стања продужити до краја неонаталног периода (видети активност 3, специфични циљ 1.1.4).
Садржај посета и превентивног педијатријског прегледа новорођенчету са утврђеним
ризиком одређен је важећим водичима и смерницама.
Извршиоци: Патронажна сестра, изабрани педијатар
Место рада: у кући
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Документација: патронажни лист, здравствени картон.
2.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Откривање и лечење најчешћих патолошких стања
у неонаталном периоду са посебним освртом на превремено рођену децу са
малом телесном масом на рођењу

АКТИВНОСТ 1.

Израда плана територијалне организације прогресивне
неге и збрињавања болесне новорођенчади са ефикасним
транспортним системом

Садржај:ј У регионалном
С
м систему организовања збрињавање новорођенчета врши се по
принципу прогресивне неге са три нивоа:
Примарни – основно збрињавање: породилишта са условима за негу здравог новорођенчета рођеног после 34 – 35 недеље гестације са ТМ > 1800 г.
Већ од нивоа основног збрињавања неопходно је да постоје све могућности ефикасне реанимације новорођеног детета и одговарајуће припреме за транспорт
Секундарни ниво – специјализовано збрињавање: породилишта са условима за негу и
лечење новорођене деце рођене после 32. недеље гестације са ТМ> 1500 г.
Терцијарни ниво – неонатална интензивна нега подразумева сложене поступке респираторне, циркулаторне и метаболичко-нутритивне потпоре и организује се у породилиштима за високо ризичне трудноће, као и у педијатријским установама – клиникама и институтима перинаталних центара где се обезбеђује мултидисциплинарна дијагностика и лечење .
У систему прогресивне неге постнатални транспорт примарно организују установе које
имају услове за неонаталну интензивну негу (транспорт „к себи“).
У Београду као комплементарни систем долази у обзир и централизовани транспорт у
оквиру Службе хитне медицинске помоћи.
На основу наведених основних поставки, Радна група за перинаталну и неонаталну
здравствену заштиту као део Републичке стручне комисије за здравствену заштиту жена,
деце и омладине, израдиће критеријуме за категоризацију породилишта и других здравстевних установа намењених збрињавању новорођене деце, као и целовити план транспортног система на територији Републике Србије.
Извршиоци:. Радна група за перинаталну и неонаталну здравствену заштиту
Извршиоци:

АКТИВНОСТ 2.

Обезбеђење услова за ефикасну реанимацију
новорођенчета на свим нивоима збрињавања, односно у
свим гинеколошко-акушерским установама

Садрржај:
Садржај:
Индикације за реанимационе поступке су:
❧ примарна или секундарна апнеја;
❧ нерегуларне и неефикасне респирације праћене генерализованом цијанозом и
после 90 секунди од рођења;

❧ срчана фреквенца< 60 у минуту;
❧ асистолија.
Сви подаци о току реанимације уписују се у одговарајућу листу (Прилог).
❧ Реанимација новорођенчади се изводи одређеним редоследом који је стандардизован и мнемотехнички формулисан као ABCD кораци (Аirway=ослобађање дисајних
путева, Breathing= дисање, респирације, Circulation= циркулација, Drugs=лекови)
(Прилог)
❧ У сваком породилишту постоји стандардизовани сет за реанимацију (Прилог). Реанимацини тим мора свакодневно да проверава и евентуално попуњава средствима
и лековима садржај реанимационог сета. После сваке употребе, употребљена средства и лекови се морају одмах заменити новим. Препарати који имају рок употребе
морају да се занављају редовно и на време (пре истицања рока).
❧ Приближно 5%-10% терминских и око 80% превремено рођених новорођенчади захтева неки од реанимационих поступака (најчешће стимулацију дисања).
❧ За успешно извођење реанимације новорођенчади неопходно је присуство едукованог особља 24 сата сваког дана у години, а најмање једна особа мора да буде обучена
за ендотрахеалну интубацију.
Извршиоци: реанимациони тим
Место рада: породилиште
Документација: листа за новорођенче, листа Апгар скора, листа за реанимацију.

АКТИВНОСТ 3.

Превенција и лечење патолошких стања превремено
рођеног детета посебно код појаве респираторног
дистрес синдрома, у складу са „Водичeм за основно и
специјализовано збрињавање новорођенчета“

Садржај: У циљу превенције респираторног дистрес синдрома (РДС) свако новорођенче
рођено пре 28. недеље гестације треба да у породилишту одмах по довршењу порођаја добије
профилактичку дозу егзогеног сурфактанта.
Профилактичка примена сурфактанта индикована је и код новорођенчади рођене пре
34. недеље гестације која захтевају ендотрахеалну интубацију у порођају.
Рана терапијска доза сурфактанта даје се у року 2 (два) сата од рођења.
У даљем лечењу РДС примењује се континуирани позитивни притисак у дисајним путевима (CPAP) или механичка вентилација интермитентним позитивним притиском (IPPV).
Сурфактант се може дати профилактички и пре транспорта новорођенчета у установу
терцијарног нивоа са одељењем неонаталне интензивне неге.
Извршиоци: неонатолог/педијатар, посебно едукован
Место рада: породилиште на секундарном или терцијарном нивоу
Документација: листа за новорођенче, историја болести
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АКТИВНОСТ 4.

Рад конзилијума за феталне аномалије и рана
дијагностика поремећаја слуха и вида према смерницама
за превремено рођену децу

Садржај: Конзилијум за феталне
ф
аномалије
ј је
ј мултидисплинарни тим који
ј се формира
ф
од стручњака терцијарних перинаталних и педијатријских центара у циљу правовремене
дијагностике и одговарајуће пре или постнаталне терапије.
Извршиоци: гинеколог специјалиста едукован за пренатални УЗ, офталмолог, ОРЛ
субспецијалиста
Место рада: на терцијарном нивоу перинаталне здравствене заштите и неонаталним
одељењима клиника/института.
Документација: УЗ налаз на специјалистичком прегледу, листа за новорођенче, здравствени картон.

АКТИВНОСТ 5.

Примена савремених поступака за лечење поремећаја који
припадају постасфиктичком синдрому

Садржај: Поремећаји настали услед деловања перинаталне асфиксије (постафиктички
синдром) подразумевају изоловану, или удружену појаву следећих ентитета:
❧ хипоксичко-исхемичка енцефалопатија
❧ инракранијална-интравентрикуларна хеморагија
❧ циркулаторна инсуфицијенција
❧ синдром аспирације меконијума
❧ перзистентна плућна хипертензија новорођенчета
❧ акутна бубрежна инсуфицијенција
Лечење наведених поремећаја се по правилу спроводи у одељењима неонаталне интензивне неге у породилиштима за високо ризичне трудноће, специјализованим установама и
универзитетским педијатријским центрима.
Извршиоци: педијатар, неонатолог.
Место рада: неонатолошка одељења и интензивна нега у институтима и клиникама.
Документација: историја болести, отпусна листа, здравствени картон.

АКТИВНОСТ 6.

Стварање оптималних услова за увођење програма
„Болнице пријатељи беба +“ у све здравствене установе
намењене збрињавању болесне новорођенчади, а пре свега
превремено рођене деце

Садржај: Рани контакт са мајком и природна исхрана су право и потреба и болесног
новорођенчета. У том смислу у свим установама у којима се лече ова деца треба обезбедити
следеће:
❧ слободне посете мајке новорођеном детету које се лечи у одељењу интензивне неге
уз могућност дојења уколико здравствено стање детета то дозвољава,
❧ уколико дојење није могуће из медицинских разлога, спровести исхрану измлазаним
мајчиним млеком,
❧ стални боравак-смештај мајке и новорођеног детета у истом простору одмах по
пријему у болницу или по престанку потребе за лечењем детета у одељењу интензивне неге.
Извршиоци: медицинска сестра, педијатар.
Место рада: одељења интензивне неге и неонатолошких одељења на клиникама и институтима педијатријске здравствене заштите.
Документација: историја болести, отпусна листа.

АКТИВНОСТ 7.

Превенција смештаја новорођене деце са могућим
сметњама у развоју у специјализоване установе
(„институционализација“)

Садржај: У корпус права детета спада и право да борави у породици без обзира на
здравствено стање и евентуалне психофизичке поремећаје и ограничења.
Са медицинског аспекта постоје веома ограничене оправдане индикације за „институционализацију“ и углавном обухватају иноперабилне дефекте неуралне
тубе (аненцефалија и сл)
У циљу правовремених информација о здравственом стању детета и континуиране подршке породици саветодавни тим је доступан током целог боравка мајке и детета у
конкретној установи, а дужан је и да обезбеди повезивање родитеља са свим службама које
ће се надаље укључивати у оптимално збрињавање детета.
Непосредан рад саветодавног тима започиње тако што главна медицинска сестра заказује мајци састанак са члановима тима.
Састанак се заказује најраније дан након порођаја, а најкасније два дана по
порођају (не чекајући резултате додатних дијагностичких поступака)
Мајци се предлаже да на састанак позове супруга или блиског сродника, састанак се
обавља на заказаном месту и води га лекар-вођа тима, према правилима саопштавања неочекиваних вести (в. Прилог). Након првог састанка, родитељима се оставља могућност да
се директно или телефоном обрате руководиоцу саветодавног тима за сва додатна питања
или нејасноће са којима се сусретну.
У случају потребе неодложног транспорта детета у другу установу, породиља (или оба
родитеља) се обавештавају о разлозима и одредишту транспорта.
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Увек када је могуће потребно је обезбедити да мајка остане уз дете чак и у ситуацијама
хитног транспорта у специјализовану установу
Извршиоци: саветодавни тим који чине педијатар-неонатолог и главна медицинска
сестра, а по потреби и непосредно одговорни гинеколог-акушер, социјални радник и психолог, односно психијатар и главна сестра.
Место рада: породилиште, специјализоване клиничке установе
Документација: историја болести, отпусна листа, лист за новорођенче, писани извештај саветодавног тима.

АКТИВНОСТ 8.

Доследна примена јединствених критеријума за
пријаву и евиденцију живорођења, мртворођења, као и
интрапартално насталог смртног исхода

Садржај: За пријаву живорођења
ђ
и мртворођења
ђ
примењују
ј се следеће
ћ дефиниције
ф
ј
(Сл.гласник Р Србије бр. 8/2005):
„Живорођење је комплетно избацивање или вађење плода из тела мајке независно од
трајања трудноће, који после тог одвајања дише или показује друге знаке живота, као што
су откуцаји срца, пулзација пупчане врпце или јасни покрети вољних мишића без обзира да
ли је била пресечена пупчана врпца, или је плацента била припојена; сваки производ таквог
рођења сматра се живорођеним дететом“.
„Ако је дете рођено, односно извађено из тела мајке без икаквих знакова живота, као
што су откуцаји срца, пулзација пупчане врпце или јасни покрети вољних мишића, сматра
се мртворођеним (касна фетална смрт), али под условом да је од мајке ношено дуже од 28
недеља (7 лунарних месеци)“.
Уколико се само при првом прегледу породиље региструје срчани рад фетуса, а касније, као ни по рођењу нема знакова живота, ради се о интрапарталној смрти која се такође
пријављује као мртворођење.
Применом наведених дефиниција израчунавају се стопе перинаталног и неонаталног
морталитета према следећим формулама:
Стопа перинаталног морталитета = број живорођених* + број мртворођених
1000 рођења
Стопа неонаталног морталитета = број умрлих 0 – 28 дана живота
1000 живорођених
*са ТМ > 500 г
Извршиоци: ординирајући лекар породилишта или установе у којој је лечено новорођенче.
Место рада: породилиште или педијатријско одељење опште болнице, клинике или
института.
Документација: пријава рођења, потврда смрти.

2.2. ОПШТИ ЦИЉ: Очување и унапређење здравља и смањење смртности одојчади
на испод 4,5 на 1 000 живорођења
2.2.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција и лечење најчешћих патолошких
стања код одојчади
За реализацију овог циља предвиђене су следеће активности:

АКТИВНОСТ 1.

Организовање редовних превентивних педијатријских
прегледа у домовима здравља са акцентом на промоцију
дојења и правилне исхране, као и штетним последицама
удисања дуванског дима по здравље одојчета

Ова активност се остварује кроз систематске и контролне прегледе. Систематским прегледима jе потребно обухватити најмање 95% одојчади одговарајућег узраста.
Систематски прегледи одојчади се обављају са навршених 1, 2, 3, 5, 6, 9 месеци. Контролни прегледи одојчади се обављају према индикацијама код утврђених стања која захтевају
стални надзор. Посета патронажне сестре, у кући, обавезна је за сву одојчад са навршених
3 и 6 месеци. По обављеним превентивним прегледима може уследити кратка посета ради
тумачења резултата или специјалистичких извештаја.
Систематски прегледи
Редовни превентивни педијатријски прегледи у првој години живота почињу са навршеним првим месецом живота, систематским прегледом у саветовалишту за децу предшколског узраста.
Садржај првог систематског прегледа са навршених месец дана живота
❧ Медицинска сестра отвара здравствени картон, вакцинални картон и лични картон
обављене имунизације, узима потребне административне податке од родитеља/старатеља, мери телесну масу (ТМ), телесну дужину (ТД), обим главе (ОГ) и вредности
уписује у здравствени картон и графикон раста; обавља разговор са мајком у вези
дојења и неге детета;
❧ Педијатар прегледа и у здравствени картон уписује садржај „листе за новорођенче“
(ТМ, ТД, ОГ, Апгар скор, обављене вакцинације на основу писане документације, резултат обављеног неонаталног скрининг теста на оштећење слуха – тест транзиторне
евоциране отоакустичке емисије (ТЕОАЕ) – (Прилози) евидентира све малформације и патолошка стања из приложене здравствене документације;
❧ узима личну и породичну анамнезу и у здравствени картон уписује најважније податке о току саме трудноће, порођају, факторима ризика, као и податке из породичне
анамнезе; посебно обраћа пажњу на евентуално присуство постпарталне депресије
(користи белешке патронажне сестре о породичној ситуацији и њена општа запажања уколико их има). На основу измерених вредности од стране медицинске сестре
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процењује напредовање детета. Проверава да ли мајка зна технику дојења, измлазања
и охрабрује је да одржава лактацију. Истиче потребу да се дете доји на захтев, довољно дуго, и дању и ноћу. Распитује се о нези, хигијенским навикама детета, понашању,
режиму будности и сна, плачу; пита их да ли имају неких недоумица или тешкоћа у
вези са негом детета. Проверава да ли је започета профилактичка примена витамина
Д (400 и.ј.) и даје информацију за његово коришћење наредних годину дана.
❧ Обавља физикални преглед новорођенчета: процењује опште стање свести, прегледа
кожу целог тела и видљиве слузокоже, бележи присуство ефлоресценција; прегледа
главу (конфигурацију, палпира велику и малу фонтанелу кранијалне шавове, квалитет косе, чело, положај очних прореза и очних јабучица, облик ушију и носа, усну
дупљу (обложеност језика, изглед непца); врат (положај и држање); грудни кош (инспекција, аускултација срца и плућа,); трбух и спољашње гениталије (инспекција и
палпација трбуха, јетре и слезине, инспекција перинеалног дела, палпација скротума; коштано-мишићни систем (инспекција кичме, грудног коша и карлице, екстремитета и стопала), палпира феморалне пулсеве.
Знаци који указују на кардиоваскуларне проблеме су безвољност приликом
храњења и неуобичајено бледило, знојење, као и убрзани рад срца.
Одсуство феморалног пулса захтева мерење притиска на горњим и доњим
екстремитетима.
❧ Обавља клинички преглед кукова: посматра и прати да ли при покретању доњих екстремитета дете штеди једну ногу, да ли су доњи екстремитети једнаке дужине, а вулварни, глутеални и феморални набори симетрични, изводи, Ортоланијев тест (види
Прилог). Подаци из личне и/или породичне анамнезе. Ограничена или асиметрична
абдукција у куковима, различита дужина доњих екстремитета или, или друга сумња
на развојну аномалију кука, индикације су за упућивање детета дечјем ортопеду.
❧ Обавља неуролошки преглед: посматра став одојчета и спонтану активносту различитим положајима: на леђима – супинација (нестабилно, нагнуто на страну), потрбушке – пронација (одиже главу од подлоге, кратко је држи у ваздуху и окреће на
другу страну) и у усправљеном положају – вентрална суспензија (флексиони положај, асиметрично савија и опружа екстремитете). Процењује јачину и симетричност
тонуса мишића преко јачине отпора који се јавља при савијању и опружању тела и
екстремитета у зглобовима, проверава да ли отвара шаке. Испитује присуство тетивних и примитивних рефлекса, распитује се за квалитет плача и оглашавање детета;
❧ Проверава реакцију детета на извор светлости (брзо затвара очне капке), реакцију
зеница на светлост.
❧ Проверава реакцију детета на звук (на јачи звук-звонце или слично - реагује преплашено, трепће). Ако нема реакције, питати родитеље како реагује на звуке у кући
(током сна).
❧ Обавља здравствено-васпитни разговор са родитељима кроз следеће садржаје: проверава и подржава дојење као најбољи начин исхране детета, контролише одржавање редовних хигијенских навика, истиче значај редовне вакцинације, указује на

штетне последица удисања дуванског дима по здравље одојчета, даје препоруке за
безбедно одгајање детета и указује на последице занемаривања.
❧ Проверава да ли су родитељи разумели препоруке. Процењује потребу породице за
додатном подршком и организује помоћ ако је то потребно. Током прегледа оставља
довољно времена за питања родитеља.
❧ Ако здравствено стање детета задовољава, обавља се вакцинација другом дозом
вакцине против вирусног хепатитиса Б; родитељи се упознају са могућим поствакциналним реакцијама и обавља се потребна евиденција (бележи се датум давања
вакцине у здравствени картон детета; датум, доза, начин и место давања вакцине
као и серија вакцине у картон имунизације, датум обављене имунизације у лични
картон о извршеној имунизацији); ако имунизација није обављена разлог се бележи
у здравствени картон.
❧ На крају систематског прегледа педијатар упознаје родитеље са утврђеним стањем и
указује на значај спровођења одговарајућих мера. Код деце код које се утврди присуство фактора ризика (биолошких, психолошких, породичних и социјалних) прави
се план консултативних прегледа и праћења и дете се упућује у развојно саветовалиште ако је оно формирано. Било какво одступање од нормалног раста и развоја,
и/или патолошки налаз захтева упућивање на допунска испитивања и/или примену
одговарајућих терапијских рехабилитационих поступака.
❧ Заказује време следећег редовног прегледа.
Извршиоци: изабрани педијатар, медицинска сестра, тим развојног саветовалишта
Место рада: дечји (предшколски) диспанзер дома здравља, саветовалиште
Документација: здравствени картон детета, картон имунизације, лични картон о извршеној имунизацији, протокол здравствено-васпитног рада.
Напомена: Ако за дојење постоје контраиндикације од стране мајке или одојчета, или
је и поред свих примењених стимулативних мера дојење недовољно, за исхрану одојчета се
препоручује употреба узрасно прилагођених адаптираних млечних формула.
Децa која у анамнези имају неки од 9 фактора ризика за могуће оштећење слуха (Прилог), а нису имала обављен ТЕОАЕ, или се посумња на оштећење слуха упућују се у педијатријски аудиолошки центар ради детаљнијег испитивања.
Наредни систематски прегледи одојчета имају исте следеће садржаје:
❧ Медицинска сестра мери телесну масу (ТМ), телесну дужину (ТД), обим главе (ОГ)
и вредности уписује у здравствени картон и графикон раста; обавља разговор са
мајком у вези дојења и неге детета,
❧ Педијатар уписује допунске податаке из личне и породичне анамнезе добијене психосоцијалном евалуацијом.
❧ На основу мерних података процењује напредовање детета, охрабрује мајку да одржава лактацију; пита да ли има неких недоумица или тешкоћа у вези са негом детета;
❧ проверава реакције на претходно дате вакцине и бележи у здравствени картон.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

❧ ако је дете претходно упућено на допунско испитивање или прегледе, резултате и
налазе бележи у здравствени картон детета;
❧ обавља физикални преглед детета и клинички преглед кукова;
❧ Обавља здравствено васпитни рад са родитељима кроз следеће садржаје: проверава
и подржава дојење као најбољи начин исхране у првих шест месеци живота а и даље
уз додатну немлечну исхрану; контролише одржавање редовних хигијенских навика; истиче значај редовне вакцинације, указује на штетне последица удисања дуванског дима по здравље одојчета, даје препоруке за безбедно одгајање детета и указује
на последице занемаривања;
❧ на крају систематског прегледа педијатар упознаје родитеље са утврђеним стањем и
указује на значај спровођења одговарајућих мера. Код деце код које се утврди присуство фактора ризика (биолошких, психолошких, породичних и социјалних) прави
се план консултативних прегледа и праћења и дете се упућује у развојно световалиште ако је оно формирано. Било какво одступање од нормалног раста и развоја,
и/или патолошки налаз захтева упућивање на допунска испитивања и/или примену
одговарајућих терапијских или рехабилитационих поступака.
❧ заказује време следећег редовног прегледа.
Наредни систематски прегледи одојчета садрже и: проверу напредовања психомоторног развоја детета као и присуство узрасних постигнућа, обављање вакцинације према
календару вакцинације; правовремено увођење нових нaмирница у исхрану и вођење правилне исхране.
Систематски преглед са навршена 2 месеца живота
Пратећи психомоторни развој одојчета проверава се :
❧ да ли одојче у положају пронације одиже главу и горњи део грудне кости од подлоге
ослањајући се на подлактице, које су поред тела, уз спуштање карлице ка подлози,
шаке држи полуотворене; да ли при усправљању детета из положаја супинације глава покушава да прати тело;
❧ да ли кратко фиксира извор светлости и прати кретање предмета у близини;
❧ да ли на звук реагује задржавањем погледа или покретом;
❧ да ли се оглашава самогласницима и почиње да гуче измењујући самогласнике и сугласнике, да ли има социјални осмех (смеје се на лик у близини који му се обраћа);
Ако здравствено стање детета задовољава, обавља се вакцинација предвиђена календаром вакцинације: прва доза вакцина против дечје парализе, дифтерије, тетануса, пертусиса
и хемофилуса инфлуенце типа б;1 родитељи се упознају са могућим поствакциналним реакцијама и обавља се потребна већ горе поменута евиденција; ако имунизација није обављена
разлог се бележи у здравствени картон.
Поред клиничког прегледа кукова, обавља се или упућује дете на ултразвучни скрининг
кукова.
Извршиоци: као у претходном прегледу.
Место рада: као у претходном прегледу.
1*

Напомена: дете рођено од HBsAg+ мајке прима трећу дозу вакцине против вирусног хепатитиса Б

Документација: као у претходном прегледу и одговарајућа већ наведена евиденција.
Систематски преглед са навршена 3 месеца живота
❧ пратећи психомоторни развој одојчета проверава се :
❧ да ли у положају пронације дете одиже главу и грудни кош од подлоге ослањајући се
на подлактице и кукове, померањем тежишта ка пупку; да ли при усправљању детета
из положаја супинације до око 45 степени глава прати тело;
❧ да ли дуже прати кретање предмета светлих боја; показује препознавање блиских
лица која се брину о њему.
❧ да ли дете држи предмет који му се стављају у руке.
Ако здравствено стање детета задовољава, обавља се вакцинација предвиђена календаром вакцинације: другом дозом вакцине против дечје парализе, дифтерије, тетануса, пертусиса и хемофилуса инфлуенце типа б; родитељи се упознају са могућим поствакциналним
реакцијама и обавља се потребна већ горе поменута евиденција; ако имунизација није обављена разлог се бележи у здравствени картон.
Извршиоци: као у претходном прегледу
Место рада: као у претходном прегледу
Документација: као у претходном прегледу
Напомена: Деца која су у ризику за настанак поремећаја говора и језика (види у прилогу), упућују се на први преглед код логопеда ради детаљнијег испитивања, планирања
и спровођења одговарајућег стимулативног програма прилагођеног конкретном детету и
обуке родитеља за његову примену у породичној средини.
Успоставља се сарадња са патронажном сестром.
Систематски преглед са навршених 5 месеци живота
Пратећи психомоторни развој одојчета проверава се :
❧ да ли се одојче у положају пронације ослања сигурно на испружене руке пут напред
и тежиште тела помера ка карлици и бедрима који су на подлози а потколенице су
управљене навише, у ваздуху;
❧ да ли показује интересовање за предмете који су удаљени 1–2 м. (успоставља конвергенцију и акомодацију);
❧ да ли пружа руке да ухвати понуђени предмет, успоставља координацију око-рука;
све ставља у уста.
Ако здравствено стање детета задовољава, обавља се вакцинација предвиђена календаром вакцинације: трећом дозом вакцине против дечје парализе, дифтерије, тетануса, пертусиса и хемофилуса инфлуенце типа б; родитељи се упознају са могућим поствакциналним
реакцијама и обавља се потребна већ горе поменута евиденција; ако имунизација није обављена разлог се бележи у здравствени картон.
Извршиоци: као у претходном прегледу
Место рада: као у претходном прегледу
Документација: као у претходном прегледу
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

Систематски преглед са навршених 6 месеци живота
Пратећи психомоторни развој одојчета проверава се:
❧ да ли се одојче у положају пронације ослања на испружене шаке и бедра; да ли у положају супинације, рукама хвата стопала и ставља их у уста; да ли је способно да се
са леђа циљано окрене на стомак преко обе стране; процењује се повијеност леђа при
поседању, нестабилност седа;
❧ да ли покушава да рукама дохвати предмете који су изван његовог домашаја; Обратити посебну пажњу на стање чула вида и у случају уочених неправилности упутити
дете офталмологу.
❧ да ли предмете хвата и преко медијалне линије, пребацује их из руке у руку;
❧ да ли вокализује и користи неке сугласнике („ба“, „та“, „да“), гласове мења по јачини,
висини и дужини;
❧ да ли посматра свој лик у огледалу; гласно се радује познатим особама; разликује
познате од непознатих лица;
Даје се упут за контролу крвне слике: Hb, Er, MCV, RDV. (Видети одељак о превенцији дефицита гвожђа и сидеропенијске анемије и публикацију са превенцијама*).1
Даје се обавештење родитељима о обавезном стоматолошком прегледу одојчета;
Ако здравствено стање детета задовољава, обавља се вакцинација трећом дозом вакцине против вирусног хепатитиса Б; родитељи се упознају са могућим поствакциналним
реакцијама и обавља се већ горе поменута потребна евиденција; ако имунизација није
обављена разлог се бележи у здравствени картон детета;
Упознаје се са начином исхране детета и подржава даље дојење уз постепено увођење
немлечне исхране.
Напомена: Код превремено рођене деце обавезно дати упут за контролни преглед код
офталмолога.
Деца, која су у ризику за настанак поремећаја говора и језика (Прилог), упућују се на
преглед код логопеда ради наставка стимулативног третмана прилагођеног конкретном детету и обуке родитеља за његову примену у породичној средини. Упућивање деце код логопеда у оквиру систематског прегледа врши се у складу са Уредбом о националном програму
превентивне здравствене заштите деце са психофизиолошким поремаћајима и говорном
патологијом (Сл. гласник РС 15/09).
Систематски преглед са навршених 9 месеци живота
Пратећи психомоторни развој одојчета проверава се :
❧ да ли у положају пронације може да се ослања на савијене руке и колена, трбух одиже
од подлоге; да ли је у стању да помери тело у страну и напред; да ли може само да
седне и процењује се стабилност у седећем положају;
❧ да ли препознаје предмете на даљину и око 3 м – развија стереоскопски вид;
❧ да ли изоловано користи леву и десну руку; предмете хвата опонираним палцем и
базалном фалангом кажипрста; баца играчке - да би проценило дубину;
❧ да ли правилно локализује извор звука;
*1 „Препоруке за превенцију, дијагностику и лечење недостатака гвожђа и сидеропениске анемије“.

❧ при процени говора и социјалних функција: да ли разуме једноставне налоге; брбља,
вокално опонаша, размењује звуке и гестове са родитељима; да ли учествује у игри
узимања и давања.
Проверава се вакцинални статус одојчета и ако је потребно обавља допунска вакцинација.
Извршиоци: као у претходном прегледу
Место рада: као у претходном прегледу.
Документација: као у претходном прегледу.
Напомена: Деца, која су у ризику за настанак поремећаја говора и језика (види у прилогу), упућују се на преглед код логопеда ради наставка стимулативног третмана прилагођеног конкретном детету и обуке родитеља за његову примену у породичној средини.
Контролни прегледи
Контролни лекарски се заказују и спроводе ради:
❧ увида у степен санације патолошких стања откривених при обављању систематских
или других прегледа;
❧ обавља здравствено-превентивних активности у вези исхране, хигијене детета, безбедности и утицаја штетних материја, посебно дуванског дима;
❧ спроводе допунске имунизације по важећем календару;
Извршиоци: педијатар, педијатријска сестра.
Место рада: саветовалиште за предшколску децу.
Документација: здравствени картон, вакцинални картон, лични картон о обављеној
имунизацији, протокол здравствено превентивног рада.

АКТИВНОСТ 2.

Рано препознавање и отклањање гастроинтестиналних
и поремећаја исхране, нарочито акутних цревних
инфекција, потхрањености, нутритивне алергије и
хипохромне анемије

Садржај: Ова активност се остварује током свих посета одојчета диспанзеру или амбуланти и кућних посета патронажне сестре. Посебнa пажњa сe обраћа на породице са нижим социјално-економским статусом, на маргинализоване групе (сиромашне, самохране
мајке, родитеље без запослења, Роме и друге који живе у нехигијенским насељима), и на
сеоско становништво. Остварује се кроз следеће мере:
❧ праћењем раста и ухрањености путем антропометријских мерења, током сваког превентивног прегледа
❧ применом свих облика здравствено – промотивног рада континуираном промоцијом
и подржавањем икључивог дојења детета у првих 6 месеци, и наставком дојења уз
немлечну исхрану до краја прве године живота. Истицањем значаја дојења: у превенцији потхрањености и оболевања од цревних инфекција; блажем испољавању
инфантилних колика и смањењу појава нутритивних алергија.
❧ уколико мајка не доји, даје се савет за правилан избор адаптираних млечних формула.
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Дохрањивање или увођење друге врсте хране се започиње најраније од
17. недеље, а најкасније до 26. недеље живота
❧ Родитељима је потребно дати писана упутства о исхрани по месецима. Садржај упутства се односи на врсту, количину и начин припреме хране. Неопходно је истаћи да
се нова намирница уводи постепено, у мањим количинама, у преподневним сатима,
уз праћење подношљивости унетих намирница и појаве могућих алергија.
❧ У исхрану се постепено уводе: житне каше, поврће и воће (у почетку пасирано, касније гњечено и ситно сецкано), месо и жуманце. Унос намирница, које у овом периоду могу бити алергогене, одлаже се до навршене прве године, као што су: беланце,
цитрусно воће, јагоде, малине, лешници, бадеми, ораси, кикирики и мед. Храни која
се припрема за одојчад не треба додавати со, шећер и друге зачине.
❧ У сарадњи са патронажном службом спроводити здравствено-васпитни рад са породицама на усвајању правилних навика у вези неге и исхране детета.
❧ Одојчад са тежим степеном потхрањености, са телесном масом испод 5. перцентила
за узраст и пол одмах се упућују на испитивање у здраствену установу вишег нивоа.
❧ Одојчад са блажим степеном потхрањености, са телесном масом у распону од 5. до
25. перцентила, захтевају: детаљно узимање анамнестичних података о исхрани детета (начин исхране, број, количина и састав оброка) и искључивање могућности
постојања удружених болести и поремећаја. Након тога се врши корекција грешака
у исхрани и чешће мерење телесне масе. Превенција и лечење хипохромне анемије
описани су у поглављу број 7.
Код одојчади са акутном цревном инфекцијом, поступити према препорукама које су
описане у приручнику „Примарна здравствена заштита мајке и детета“1. Оне се односе се на
процену степена хидрације и примену измењеног режима исхране и принципа оралне рехидрације у акутним цревним инфекцијама.
Извршиоци: лекари/педијатри, медицинске сестре, патронажне сестре
Место рада: педијатријска амбуланта, у кући.
Документација: здравствени картон, протокол здравствено васпитног рада, патроДокументација
нажни лист, извештаји патронажне сестре о нађеном стању при обављеној кућној посети.

АКТИВНОСТ 3.

Спровођење вакцинације према усвојеном програму и
календару

Садржај: А
С
Активна имунизација
ј ((вакцинација)
ј ) се спроводи према важећем
ћ ЗЗакону о
заштити становништва од заразних болести и пратећем Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима (Службени гласник РС бр. 11/2006 ). Правилник прецизно дефинише: услове, начин и индикације за спровођење имунизације као и начин вођења евиденције
о извршеној имунизацији.
Трајне контраиндикације за примену одређене вакцине код појединих лица одређује
Стручни тим за контраиндикације на захтев доктора медицине који спроводи имунизацију.
1

Примарна здравствена заштиа мајке и детета, 2004.

Након клиничког прегледа вакцинација одојчади се обавља према важећем календару
обавезних имунизација:
❧ вакцинација против вирусног хепатитиса Б започета је првог дана по рођењу, а наставља се другом дозом вакцине са навршених месец дана и трећом дозом вакцине са
навршених 6 месеци живота (и.м. 0,5 мл у антеролатерални део натколенице); дете
рођено од HBsAg+ мајке вакцинише се по посебном режиму: 0, 1, 2, 12 месеци;
❧ вакцинација против дечје парализе: прва доза са навршена 2 месеца, друга доза са
навршена 3,5 месеца и трећа доза са навршених 5 месеци живота (2 капи пер ос);
❧ вакцинација против дифтерије, тетануса, великог кашља: прва доза са навршена 2
месеца, друга доза са навршена 3,5 месеца и трећа доза са навршених 5 месеци живота (и.м. 0,5 мл, у делтоидни мишић);
❧ вакцинација против болести које изазива хемофилус инфлуенце типа б: прва доза са
навршена 2 месеца, друга доза са навршена 3,5 месеца и трећа доза са навршених 5
месеци живота (и.м. 0,5 мл у антеролатерални део надколенице);
❧ евидентирање датих доза вакцина се врши у здравственом картону детета, картону
имунизације (образац бр. 6 Правилника) и личном картону о извршеној имунизацији (образац бр. 7 Правилника). Родитељима се редовно дају информације о могућим реакцијама на дате вакцине. Прате се, евидентирају и пријављују нежељене
реакције на вакцине.
Провера вакциналног статуса се врши приликом сваке посете лекару.
Извршиоци: изабрани педијатар и педијатријска сестра
Место рада: Саветовалиште дечјег диспанзера ДЗ
Документација: здравствени картон, картон имунизације (образац бр. 6 Правилника),
лични картон о извршеној имунизацији (образац бр. 7 Правилника), захтев за утврђивање
трајне контраиндикације за спровођење имунизације вакцином, захтев за утврђивање теже
нежељене реакције после имунизације вакцином; пријава нежељених реакција после имунизације, патронажни лист.
Напомена: У случају нередовног одзива даје се налог патронажној сестри за ванредну
кућну посету и позив на вакцинацију.

АКТИВНОСТ 4.

Рано откривање и отклањање, односно започињање
мера ране рехабилитације и стимулације код сензорних
и развојних поремећаја (слух, говор, вид, застој у
психомоторном развоју, конгенитална дисплазија кука).

Садржај: Циљ превентивних прегледа је правовремено откривање деформитета, аномалија и поремећаја у току развоја како би се дијагностичке и терапијске процедуре благовремено предузеле, а компликације и последице спречиле или свеле на најмању могућу меру. У
случају уочених одступања у развоју, који се не могу решити у примарној здравственој заштити, кроз рад изабраног тима и/или развојног саветовалишта дете се упућује одговарајућим
специјалистичким службама на вишим нивоима здравствене заштите. Резултати предузетих
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мера се редовно прате и евидентирају у здравственом картону. Посете патронажних сестара
се могу користити ради охрабривања и јачања капацитета породица на истрајавању дуготрајних терапијских процедура.
Потребно је посебну пажњу усмерити на:
❧ Одојчад која су имала правовремено дијагностиковану прематурусну ретинопатију
(ROP) и одговарајући третман, упућивати на контролне прегледе код офталмолога
који су адекватно обучени за скрининг и третман ROP-а ради откривања и лечења
касних комликација: рефракционих аномалија, слабовидости и страбизма. Превремено рођена деца могу имати оштећења вида која су настала и као последица
оштећења виших нивоа видног пута (оптички нерв, видни кортекс, више асоцијативне зоне).
❧ У случају сумње на оштећење вида и рефракционе аномалије код деце рођене на време,
врши се упућивање офталмологу у узрасту од шест месеци, а по потреби и раније.
❧ Децу која у анамнези имају неки од 9 фактора ризика за могуће оштећење слуха
(Прилог), а нису имала обављен ТЕОАЕ, упутити у педијатријски аудиолошки центар ради детаљнијег испитивања до трећег месеца живота. Новорођенчад која су
„прошла“ тест не захтевају даље тестирање у аудиолошким центрима, али подлежу
бихевиоралном тестирању од стране педијатра на систематским прегледима током
прве године живота праћењем присуства реакције на звук (кохлеопалпебралног рефлекса), а током друге године живота праћењем развоја говора (видети прилог). Новорођенчад која „не прођу“ тест и ретест, као и деца са факторима ризика за оштећење
слуха, упућују се на аудиолошку обраду у један од четири педијатријска аудиолошка
центра: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“
(одсек за аудиологију), Институт за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију Клиничког центра Србије (Одељење за педијатријску аудиологију), Центар
за рану дијагностику и рехабилитацију деце са оштећењем слуха Клиничко-болничког центра „Звездара“, Клинику за оториноларингологију Клиничког центра Војводине у Новом Саду.
❧ Дете које има успорен или дисхармоничан психомоторни развој, било у области
моторних активности или говорно-језичког развоја и социјалног функционисања,
према потреби треба упутити: дечјем неурологу, физијатру, психологу, специјалисти
ОРЛ и дефектологу/логопеду.
❧ Клинички преглед кукова је саставни део сваког систематског прегледа у првих 6
месеци живота. Преглед кукова ултразвуком обавља се у 3. месецу, свака сумња на
развојни поремећај кука захтева даље праћење од стране дечјег хирурга/ортопеда.
Извршиоци: изабрани педијатар у дому здравља, дечји неуролог, офталмолог, специјалиста ОРЛ, физијатар, дефектолог/логопед, физиотерапеут, медицинске сестре, патронажне сестре.
Место рада: саветовалиште дечјег диспанзера/развојно саветовалиште дечјег диспанзера, стан/кућа, специјалистичке амбуланте на вишим нивоима здравствене заштите.
Документација: здравствени картон, специјалистички извештаји, извештаји патронажне сестре.

2.2.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Интензивирана и усмерена здравствена
заштита одојчади из осетљивих популационих групација

АКТИВНОСТ 1.

Континуирани здравствено-васпитни рад службе за
здравствену заштиту деце у сарадњи са поливалентним
патронажним медицинским сестрама, уз учешће локалне
самоуправе, усмерен на личне и опште хигијенске навике,
правилну исхрану и припрему хране за одојчад, као и
неопходност превентивних педијатријских прегледа и
редовне вакцинације.

Садржај: Здравствена заштита одојчади из осетљивих популационих групација је
комплексна и захтева посебну пажњу и додатно ангажовање не само здравствених радника
већ и органа локалне самоуправе, социјалне службе и појединих невладиних организација
(Црвени крст и друге). Једна од основних мера на унапређењу и очувању здравља одојчади
из ових популционих групација јесте здравствено-васпитни рад који се обавља не само у
домовима здравља већ у кући пацијента и у другим просторима локалне заједнице, када се
укаже потреба.
Садржај ове активности се остварује кроз следеће поступке:
❧ Током редовних превентивних посета, а и током планираних индивидуалних или
групних посета родитеља са одојчетом из осетљивих популационих групација, тим
лекар-сестра врши континуиран здравствено васпитни рад у вези неге, хигијене,
вакцинације, правилне исхране и заштите детета од штетног утицаја дуванског
дима. Редовно обављање ових превентивних садржаја обезбеђује се и кроз сарадњу
са патронажном сестром.
❧ Рад патронажних сестара на терену остварује се кроз: здравствено васпитни рад,
подучавање вештинама неге и одгоја одојчета, увид у здравствено стање породице,
као и помоћ у повезивању са локалном заједницом и педијатријском службом дома
здравља.
❧ Патронажне сестре здравствено-васпитни рад обављају кроз: пружање информација, обуку и проверу вештина родитеља и других чланова породице: о основној нези
одојчета, избор правилног положаја одојчета приликом подоја, правилном купању,
значају широког повоја, исхрани са акцентом на дојењу одојчета као искључивом
начину исхране до навршених 6 месеци, спавању, шетњи, мажењу и игри са дететом, бризи о очувању здравља и неопходности редовних превентивних прегледа и
вакцинацији. Посебно је значајна обука вештинама као што је хигијенски исправан
начин припреме оброка. Потребно је проверити како се показане вештине спроводе,
охрабривати и подржавати родитеље на том путу.
❧ Здравствено-васпитни рад патронажне сестре остварују у оквиру својих редовних
активности, које се за ове популационе групације планирају чешће, али и по налогу
изабраног педијатра.
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II
Очување и унапређење здравља и смањење смртности одојчади на испод 4,5 на 1 000 живорођења
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❧ Патронажне сестре подсећају на одлазак на превентивне прегледе код педијатра у
дому здравља. Уручују писане позиве и дају одговарајуће брошуре о исхрани, имунизацији и хигијени.
❧ Патронажне сестре обезбеђују непосредну везу осетљивих популационих групација
не само са системом здравствене већ и социјалне заштите, као и другим службама у
локалној заједници, хуманитарним организацијама и невладиним организацијама.
Извршиоци: педијатар, педијатријска сестра, патронажна сестра.
Место рада: амбуланта дечјег диспанзера, кућа/стан, просторије локалне заједнице.
Документација: здравствени картон, извештај патронажних сестара, протокол здравствено васпитног рада

АКТИВНОСТ 2.

Интензивни патронажни надзор и организовање
доступнијих начина спровођења превентивних
педијатријских прегледа и вакцинација за посебно
осетљиве групације одојчади уз организовање мобилних
тимова које чине специјалисти педијатрије, педијатријске
сестре и поливалентне патронажне сестре

Садржај: У току надзора приликом посета породицама у насељима са осетљивим и
маргинализованим популационим групацијама, патронажна сестра може стећи увид у
обухват одојчади здравственим надзором.
Код одојчади која су под здравственим надзором, прати редовност превентивних прегледа, и вакцинације, као и исход предузетих мера.
Одојчад која нису под здравственим надзором, патронажна сестра позива на педијатријски преглед у дом здравља. У случају неодазивања, обавештава службу здравствене
заштите деце о потреби изласка на терен мобилног тима, у саставу: педијатар, медицинска
сестра и патронажна сестра ради обављања превентивних прегледа, здравствено-васпитног
рада и вакцинација у самом насељу, на начин предвиђен Водичем за имунизацију маргинализованих популационих група21. Прати наставак спровођења превентивних прегледа и у
случају потребе поново интервенише.
Патронажна служба укључује чланове породице у превентивне програме које организује дом здравља или локална заједница.
Извршиоци: педијатар, педијатријска сестра, патронажна сестра
Место рада: амбуланта дечјег диспанзера, место боравка или становања пацијента
Документација: здравствени картон, извештај патронажних сестара, протокол здравствено васпитног рада.

21

Водич за имунизацију маргинализованих популација и група, 2003.

АКТИВНОСТ 3.

Едукација здравствених радника за рационално
ванболничко и болничко лечење акутних респираторних и
цревних инфекција

Садржај: Иновација знања лекара и медицинских сестара-техничара у домовима здравља
и болничким одељењима ради унапређења и стицања нових вештина и знања из области
промоције здравља кроз програме континуиране медицинске едукације, акредитоване од
стране Здравственог савета Републике Србије.
Извршиоци: институти/клинике/удружење педијатара, референтне установе, педијатриска секција СЛД.
Место рада: у оквиру семинара Педијатријске школе или на семинарима по принципу
интерактивне наставе и радионица, на стручним састанцима у локалним домовима здравља у месту боравка.
Документација: извештаји и евалуација стеченог знања и евалуација тока едукације.

II
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Стручно лице које није
учествовало у порођају.
У порођајној сали.

Педијатријска сестра
Педијатар или неонатолог,
акушерска сестра, акушер
Порођајајна сала,
Одељење неонатологије
Одељење за породиље

• Сваки критеријум се
оцењује оценом 0, 1
и 2. Збир оцена свих
критеријума даје Апгар
скор. Детаљно је описано
у текстуалном делу СМУ.

• Новорођенче се ставља
на трбух или груди мајке
(„кожа на кожу“) одмах
после рођења;
• Први подој се обавља
у порођајној сали или
најдуже 2 сата по рођењу;
• Први подој после царског
реза најкасније 6 сат по
рођењу;
• Боравак мајке и
новорођенчета заједно
свих 24 сата;
• Подоји увек на захтев
новорођенчета.

Процењују се:
• Срчана
фреквенција
• Респираторни
покрети
• Тонус мишића
• Гримасирање при
сукцији катетером
• Аспект – боја коже

Рано стављање на
дојку,
Стимулација дојења,
Едукација мајке
о предностима
природне исхране

Процена виталности
новорођенчади по методи
В. Апгар

Остваривање блиског
контакта мајкановорођенче
Подржавање природне
исхране
Смањење
учесталостипоремећаја
исхране у доба одојчета
Смањење
учесталостиреспираторних
и гастроинтестиналних
обољења

У 1. и 5. минуту после
рођења

Одмах по рођењу и током
боравка у породилишту

Ко/Где

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

Када

АС ≤ 7 се
понавља сваких
5 минута док
вредности два
узастопна АС
не буду > 7, али
најдаље до 20.
минута
АС се може
унети у
порођајни лист.

Напомена

Подршку дојењу
дају и чланови
уже породице
Историја болести
који посећују
новорођенчета
породиљу
(супруг, сестра,
мајка).

Листа Апгар
скора (АС)
Порођајни лист
Лист за
новорођенче
(отпусна листа)
Трудничка
књижица
Отпустна листа

Документација/
евиденција

1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ1 – Очување здравља новорођеног детета у складу са максималним потенцијалом на рођењу

ОПШТИ ЦИЉ: ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И СМАЊЕЊЕ СТОПЕ ПЕРИНАТАЛНЕ СМРТНОСТИ
НА ИСПОД 6,5 НА 1000 РОЂЕНИХ И СТОПЕ НЕОНАТАЛНЕ СМРТНОСТИ НА ИСПОД 3,0 НА 1000 ЖИВОРОЂЕНИХ
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Табеле

II

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
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Свако новорођенче

Свако новорођенчеодојче

Вакцинација против
хепатитиса Б

Профилактична примена
витамина К
Превенција хеморагијске
болести новорођенчета

Профилактична примена
витамина Д профилакса
рахитиса

2–24 часа по рођењу

У 1. сату по рођењу

Пре или непосредно по
отпусту из породилишта

• Видамин Д3 400 и.ј
дневно

• Витамин К 11 мг
• Препарат
фитоменадиона
• Конакион ® ММ 0,1 мл
и.м. антеролатерални део
натколенице
Апликацију вршити
туберкулинским или
инсулинским шприцем.

• 0,5 мл вакцине и.м.
антеролатерални део
натколенице

Имунизација
здравог
новорођенчета
укључујући децу
HBsAg+ мајки

Вакцинација
против туберкулозе

Садржај – како се ради

Од 2. дана по рођењу

Шта/активност
• 0,5 мл БЦГ вакцине
интрадермално
у делтоидни део
надлактице на споју
спољне и унутрашње
стране

Сврха – циљ

Имунизација
здравог
новорођенчета
укључујући децу
HBsAg+ мајки

Када

Мајка

Педијатар/неонатолог
Медицинска сестра
Породилишта

Ко/Где

Протокол за
новорођену децу
температурна
листа отпусна
лист новорођенче

Документација/
евиденција

Табеле

Користити
једнодозно
паковање
Конакиона са 2
мг/0,2 мл
Ампуле са 10
мг/1 мл само
за једнократно
давање.

Уписује се датум
имунизације и
серија вакцине
Деца HBsAg+
мајки добијају
у првих 12
часова по
рођењу и хумани
хиперимуни
гамаглобулин
(250 ИЈ ХБИГ)

Напомена
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Непосредно по рођењу

3. – 5. дана живота

Неонатални
скрининг

Шта/активност
Према писаном упутству
Информисати мајку/
родитеља о извођењу
скрининга.

Садржај – како се ради

Медицинска сестра на
неонатолошким одељењима

Ко/Где
Попунити
податке на тест
картици.
Отпусна листа

Документација/
евиденција

Ослобађање
(сукција) горњих
Реанимација
дисајних путева
новорођенчета
Тактилна
Успостављање и одржавање стимулација
респираторне функције
Спречавање губитка
телесне топлоте

• Обезбеђивање
оптималне Т порођајне
сале (26–28°C)
• Прихватање
новорођенчета у топле
компресе или пелене
• Брисање мокре коже
• Утопљавање топлим
покривачима
• Збрињавање на топлој
подлози или испод
извора радијационе
топлоте
• Сукција носа, усне
дупље и ждрела (ако је
потребно)
• Тактилна стимулација
брисањем коже читавог
тела меког, топлом
компресом или пеленом
Порођајна сала педијатар/
неонатолог, акушерска
сестра, педијатријска
сестра, акушерска сестра у
порођајној сали или одељењу
за збрињавање витално
угрожених новорођенчади

Историја болести
мајке
Порођајни лист
Листа АС
Листа за
реанимацију
Отпусна листа

2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ – Откривање и лечење најчешћих патолошких стања у неонаталном периоду са посебним освртом
на превремено рођену децу са малом телесном масом на рођењу

Рано откривање и лечење
конгениталне хипотиреозе
и фенилкетонурије

Сврха – циљ

Груба сукција
и тактилна
стимулација
је непотребнa,
неефикасна,
ризик
погоршања

Узорци се
свакодневно
шаљу у
лабораторије
ИМД и ИЗЗДО

Напомена
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Када

Табеле
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Непосредно по рођењу

Када

Започиње се
давање лекова, по
правилу се дају кроз
Успостављање и одржавање умбиликалну вену
кардио респираторне
Давање волумних
функције
течности и/
или волумних
експандера

• Адреналин 0,1–0,3 мл/
кг ив –0,01–0,03 мг/кг
раствора 1:10.000
• Налоксон 0,1 мг/кг им
или ив 1. 0,9% НАЦл 10
мл/кг ив за 3–5 мин.
Видети Прилог 7.

• Ендотрахеална
интубација се обавља
ларингоскопом с равном
кашиком димензија 00,
0 и 1 пласирањем тубуса
одговарајуће величине у
трахеју

Спољашња масажа
срца
Ендотрахеална
интубација

Пораст фреквенције срца
>60/мин.
Побољшање циркулаторног
волумена и циркулације
Обезбеђење дотура
кисеоника до виталних
органа

Садржај – како се ради

Успостављање и одржавање Вентилација
респирација и адекватне
позитивним
притиском
размене гасова

Шта/активност
Позитивни притисак у
дисајним путевима се
постиже преко маске за
лице уз помоћ:
• Самоинфлацијућег
балона (Амбу и сл)
• Балон са кисеничним
резервоаром
• Уређај за вентилацију са
Т конекцијом
За оксигенацију се може
употребити:
• 100% кисеоник
• Мешавина собног
ваздуха и кисеоника

Сврха – циљ

Реанимациони тим у
породилишту

Ко/Где

Напомена

Табеле

Само 1%
новорођенчади
за време
реанимације
захтева давање
лекова

За давање
мешавине
ваздуха и
кисеоника
потребно је
инсталирати
блендер (мешач)
Вентилацију
собним ваздухом
треба заменити
мешавином или
чистим О2 само
код перзистентне
Историја болести цијанозе и
мајке
поред адекватне
Порођајни лист
вентилације
Листа АС
Листа за
Однос
реанимацију
компресија
Отпустна листа
грудног коша
и инсуфлација
треба да буде 3:1

Документација/
евиденција

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ
ОСВРТОМ НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ
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У историји
Неонатолог/педијатар
болести
у породилиштима терцијарног забележити
терапијску
и секундарног нивоа
процедуру и дату
здравствене заштите.
дозу лека.

Листа виталних
функција,
Температурна
листа,
Историја болести

• Уз примену
оксигенотерапије што
мање концентрације
кисеоника
• Контролисати
пулсну оксиметрију по
примени CPAP-а или
интубације дати једну дозу
сурфактанта
100–200 mg/kg
• Мониторинг пулсна
оксиметрија, КП,
континуирани ЕЕГ
• Механичка вентилација
• Циркулаторна потпора
• Метаболичка хомеостаза
• Контролисана
хипотермија

Профилакса и рана
терапија РДС

Праћење и очување
размене гасова,
циркулаторне
Лечење поремећаја
постасфиктичног синдрома стабилности и
метаболичке
хомеостазе

Непосредно по рођењу и
у случају развоја РДС

У непосредном
постнаталном периоду

Одељења неонаталне
интензивне неге

Евиденција
налаза

• Рана примена
сурфактанта
• Профилкатички
код новорођенчади
гестације мање од
28 недеља
• Терапијска код
новорођенчади
са развојем РДС-а
што раније (унутар
2 сата постнатално)

Едуковани Неонатолози и
сестре / бабице

Неинвазивни
сирининг оштећења
слуха

Рано откривање поремећаја
слуха

Документација/
евиденција

На рођењу

Ко/Где

• Тест евоциране
отоакустиче емисије
(ТЕОАЕ)
(Видети текст и схеме у
прилогу)

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

Обезбедити
пренаталну
профилаксу
применом
кортикостероида
за претећи
порођај пре 34.
недеље гестације.

Упућивање
на допунско
испитивање у
случају било ког
одступања од
нормалног раста
и развоја.

Напомена
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Када

Табеле

IIII

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

Најраније дан и најкасније
два дана после порођаја

Током хоспитализације
болесног новорођенчета

Када

• По дефиницијама и
формулама датим у
текстуалном делу

Пријава-евиденција
живорођења и
мртворођења,
израчунавање стопа

Јединствени критеријуми
евиденције живорођења
и мртворођења и
израчунавања стопе
перинаталног и
неонаталног морталитета

• Континуирано
информисање о
здравственом стању
• Едукација и помоћ
у успостављању и
одржавању дојења

Садржај – како се ради

Превенција смештаја
у специјалне установе
новорођене деце са
могућим сметњама у
развоју

Стални боравак
мајке у истом
простору.
Неограничене
посете у одељењима
интензивне неге
уз могућност
дојења или исхране
измлазаним
мајчиним млеком.

Шта/активност

• Информисање о
природи поремећаја,
могућностима
Разговор и
дијагностике терапије,
континуирани
непосредној и удаљеној
контакт родитења са
прогнози.
саветодавним тимом
• Видети текстуални део
СМУ

• Подстицање природне
нсхране
• Емотивни контакт
• Увећање могућности
повољног исхода
• Превенција
интрахоспиталних
инфекција

Сврха – циљ

Одговорни-ординирајући
лекар породилишта или
установе у којој је лечено
новорођенче

Писани извештај
саветодавног
тима,
Посебна
напомена у
отпусној листи,

Саветедавни тим:
Педијатар-неонатолог
Главна медицинска сестра
По потреби: гинекологакушер, социјални радник,
психолог психијатар
Породилиште
Специјализоване клиничке
установе

Прописани
формулари
„Пријава рођења“
и „Потврда о
смрти“

Листа виталних
функција,
Температурна
листа,
Историја
болести.

Документација/
евиденција

Неонатолог/педијатар,
гинеколог-акушер
у породилишту.
Медицнска сестра одељења
неонаталне интензивне
неге и одељења за болесну
новорођенчад.

Ко/Где

Табеле

Свако
мртворођено
дете или умрло
новорођенче
упућује се
на клиничку
обдукцију

Разговор се води
по правилима
саопштавања
неочекиваних
вести.

Смештај мајке и
детета по пријему или по престанку потребе
за интензивном
негом

Напомена
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Сврха – циљ

Рана детекција прематурне
ретинопатије (RОP).
Правовремени третман
RОP-а.

3. недеља по рођењу у складу
са препорукама националног
програма за рану детекцију
прематурне ретинопатије

Садржај – како се ради

• Скрининг ризичне • Преглед очног дна
превремено рођене
препознавање фазе
деце (деца са ТМ на RОP-а
рођењу < 2000г и
рођени пре 37. н.г.) • Праћење развоја крвне
мреже
• Правовремени
• Примена ласер терапије.
третман

Шта/активност

Едуковани офталмолог у свим
референтним установама.

Ко/Где
Евиденција о
налазу на очном
дну разврстана
по стадијумима
RОP-а
Извештај о ласер
интервенцији
и контролном
прегледу.

Документација/
евиденција

Напомена
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Када

Табеле

II

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

Са навршених месец дана

Када

Садржај – како се ради

• Отвара се здравствени
картон
• Узимају се анамнестички
подаци (лична и
породична)
• Мерење : телесне
масе(ТМ), телесне
дужине (ТД), обима главе
(ОГ) и уписивање мера у
графиконе раста
• Детаљан преглед
одојчета по системима
уз неуроразвојну
проверу (кранијални
нерви, мишићни тонус,
мишићни рефлекси,
примитивни рефлекси,
вид, слух..), видети
текстуални део СМУ.
• Oртоланијев и Барловљев
тест

Шта/активност

• Упознавање
са личном и
породичном
анамнезом(
током трудноће,
порођајем,
предходним
здравственим
стањем),
приложеном
медицинском
Праћење раста и развоја
документацијом
Правовремено откривање
•
поремећаја и обољења. Рано Систематски
педијатријски
предузимање терапијских
преглед.
и рехабилитационих
У случају
поступака.
одступања од
уобичајеног
развоја,
терапијске мере
или упућивањем
одговарајућим
специјалистима
• Клинички преглед
кукова

Сврха – циљ

Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
саветовалиште за прдшколску
децу ДЗ

Ко/Где

2.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција и лечење најчешћих патолошких стања код одојчади

Здравствени
картон детета
Евидентирати
у здравствени
картон
анамнестичке
ризико-факторе
и предузете мере
и/по потреби
упутити дете
у развојно
саветовалиште.

Документација/
евиденција
Напомена

Табеле

Деца која нису
имала обављен
ТЕОАЕ, а
у анамнези
имају неки
од 9 фактора
ризика за могуће
оштећење
слуха упутити
на снимање у
педијатријски
аудиолошки
центар.
У случају сумње
на развојну
аномалију
кука упутити
ортопеду
Упућивање
логопеду према
индикацијама
(видети прилог).

2. ОПШТИ ЦИЉ: ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И СМАЊЕЊЕ СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ НА ИСПОД 4,5 НА 1 000 ЖИВОРОЂЕЊА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ
ОСВРТОМ НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ
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Са навршених месец дана

Процена неге
и разговор са
родитељим

Превенција рахитиса.

Правилна нега одојчета

Провера
Заштита детета од вирусног
вакциналног статуса
хепатитиса Б
и вакцинација

Процена потреба за
суплементацијом

Провера употребе
Витамина Д.

Подржавање природне
исхране

Превенција дефицита Фе

• Провера: технике дојења,
режима подоја
• Истицање нутритивне и
заштитне улоге мајчиног
млека.

Здравственоваспитни рад у
циљу подстицаја и
подршке дојењу
Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
саветовалиште за дечјег
диспанзера

Ко/Где

• Даје се друга доза
вакцине против
вирусног хепатитиса Б
и.м. 0,5 мл. вакцине у
антеролатерални део
натколенице

• Примена превентивних
доза препарата Фе
3 мг/кг ТМ (видети
Водич за превенцију,
дијагностику и терапију
сидеропенијске анемије).

Изабрани педијатар и
предијатријска сестра/
тим саветовалишта дечјег
диспанзера

Свакодневна примена 400
и.ј. витамина Д током прве
године живота.
Проверу врши и упутство
даје изабрани педијатар а
витаминску профилаксу
спроводи родитељ
Разговор о купању,
нези коже, хигијенским
навикама.

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

Здравствени
картон, картон
имунизације и
лични картон
о извршеној
имунизацији

Здравствени
картон детета

Протокол
здравственоваспитног рада

Здравствени
картон

Протокол
здравственоваспитног рада

Документација/
евиденција

У случају
да дете није
вакцинисано
против ТБЦ
упутити у
одговарајућу
установу ради
вакцинације.

Обратити пажњу
на могући
дефицит код:
превремено
рођене деце,
деце рођене са
малом тежином
на рођању
близанце, и
децу која нису
на природној
исхрани и
живе у лошим
социјално-економским
условима.

Напомена
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Када

Табеле

II

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

Са навршена 2 месеца

Када

Садржај – како се ради

Провера
вакциналног статуса
и вакцинација

Правилна исхрана

Заштита детета од дечје
парализе, дифтерије,
тетануса, великог кашља
и инфекција изазваних
бактеријом хемофилус
инфлуенце тип б

Здравствени
картон, картон
имунизације и
лични картон
о извршеној
имунизацији

• Давање одојчету прве
дозе вакцине против:
дечје парализе (пер ос),
дифтерије, тетануса,
великог кашља(и.м.) и
бактерије хемофилус
инфлуенце тип б, (и.м.)

Здравствени
картон

Документација/
евиденција

Здравствени
картон
протокол
здравствено
-васпитног рада

Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
тим саветовалишта дечјег
диспанзера

Ко/Где

Упознавање са
учесталошћу и дужином
подоја, присуством
подригивања, стомачних
грчева, редовности
пражњења.

• Психосоцијална
евиденција.
• Допуна података из • Узимање анамнестичких
личне и породичне
података.
анамнезе
• Мерење: (ТМ), (ТД),
(ОГ) и уписивање мера у
• Систематски
графиконе раста.
преглед одојчета.
Садржај видети
• Клинички преглед
за период са
одојчета по системима
навршених месец
(видети текстуални део
дана.
СМУ).
• Скрининг на
• Клинички преглед
развојне аномалије
кукова и обављање
кука
или давање упута за
ултразвучну контролу
кукова.

Шта/активност

Здравственоваспитни рад кроз
разговор у вези
дојења и пратећих
цревних реакција

Праћење раста и развоја
Праћење психомоторног
развоја

Сврха – циљ

Табеле

У случају
одступања од
уобичајених
токова развоја,
предузимају
се терапијске
мере или
одојче упућује
одговарајућим
специјалистима
Дете рођено од
HBsAg+ мајке
прима трећу
дозу вакцине
против вирусног
хепопатитиса Б

Напомена
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Са навршена 3 месеца

Провера
вакциналног статуса
и вакцинација

Здравствени
картон
детета, картон
имунизације и
лични картон
о извршеној
имунизацији
Давање одојчету друге
дозе вакцине против
дечје парализе (пер ос),
дифтерије, тетануса,
великог кашља(и.м.) и
бактерије хемофилус
инфлуенце тип б, (и.м.)

Заштита детета од дечје
парализе дифтерије,
тетануса, великог кашља
и инфекција изазваних
бактеријом хемофилус
инфлуенце тип б

Здравствени
картон детета,
Налог
патронажној
сестри за посету

Документација/
евиденција

Протокол
здравствено
васпитног рада

Правилна исхрана

Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
тим саветовалишта дечјег
диспанзера ДЗ

Ко/Где

Дојење, криза дојења,
хигијенске навике

Зравствено
васпитни рад у
вези тока дојења и
могућих проблема

Садржај – како се ради

Праћење раста и развоја
Правовремено
откривање поремећаја
и обољења и рано
предузимање терапијских
и рехабилитационих
поступака.

Шта/активност
• Узимање анамнестичких
података
• Допуна података из • Мерење: (ТМ), (ТД),
(ОГ) и уписивање мера у
личне и породичне
графиконе раста
анамнезе
• Клинички преглед
психосоцијалном
одојчета по системима уз
евалуацијом
праћење психомоторних
• Систематски
активности и социјалних
преглед одојчета
(видети текстуални реакција (видети
текстуални део).
део СМУ).
• Клинички преглед
• Скрининг на
кукова и обављање
развојне аномалије
или давање упута за
кука
ултразвучну контролу
• Проверити
кукова.
спуштање тестиса
• Уколико тестиси нису у
скротуму упутити дете
дечјем хирургу.

Сврха – циљ

Вакцинацију
обавити према
важећем
календару
вакцинације , са
3,5 месеци.

Код одступања
у развоју
предузети све
терапијске мере
и/или упутити
одговарајућем
специјалисти.
Успоставити
сарадњу са
патронажном
сестром

Напомена
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Табеле

II

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

Са навршених 5 месеци

Са навршена 3 месеца

Када

Провера
вакциналног статуса
и вакцинација

Заштита детета од дечје
парализе дифтерије,
тетануса, великог кашља
и инфекција изазваних
бактеријом хемофилус
инфлуенце тип б

• Праћење раста и развоја
• Правовремено
откривање поремећаја
и обољења. Рано
предузимање терапијских
и рехабилитационих
поступака.

Здравственоваспитни рад

• Допуна подтака из
личне и породичне
анамнезе.
• Систематски
преглед одојчета.
• Предузимање
терапијских мера
или упућивање
одговарајућем
специјалисти.

Правилна исхрана

Стоматолошки
преглед одојчета

Шта/активност

Очување и одржавање
оралне хигијене

Сврха – циљ

Здравствени
картон, картон
имунизације и
лични картон
о извршеној
имунизацији

Давање одојчету треће
дозе вакцине против:
дечје парализе (пер ос),
дифтерије, тетануса,
великог кашља(и.м.) и
бактерије хемофилус
инфлуенце тип б, (и.м.)

Здравствени
картон

Здравствени
картон детета
Стоматолошки
картон

Документација/
евиденција

Протокол
здравствено
-васпитног рада

Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
тим саветовалишта дечјег
диспанзера ДЗ,
Изабрани стоматолог

Ко/Где

Процена и савети о
учесталости подоја,
понашању детета.

Психосоцијална
евалуација.
Узимање анамнестичких
података.
Мерење: (ТМ), (ТД),
(ОГ) и уписивање мера у
графиконе раста.
Клинички преглед
одојчета по системима уз
праћење психомоторних
активности и социјалних
реакција (Видети
текстуални део СМУ).

Упућивање детета
стоматологу

Садржај – како се ради

Табеле

Напомена

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ
ОСВРТОМ НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

II
35

Са навршених 6 месеци

Здравствени
картон
Стоматолошки
картон
Протокол
здравственоваспитног рада
Патронажни лист

Упућивање детета
стоматологу.
Мотивисати за наставак
дојења и постепено
Изабрани тим саветовалишта
увођење немлечне дохране за прдшколску децу ДЗ,
(цереалије, поврће, воће,
Изабрани стоматолог
месо...), коришћење
кашичице и шоље.

Стоматолошки
преглед одојчета

Здравствено-васпитни рад кроз
разговор о дојењу и
немлечној дохрани

Очување и одржавање
оралне хигијене

Правилна исхрана

Здравствени
картон детета

• Праћење раста и развоја
• Правовремено
откривање поремећаја
и обољења. Рано
предузимање терапијских
и рехабилитационих
поступака.
Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
саветовалиште дечјег
диспанзера ДЗ

Допуна података из
личне и породичне
анамнезе
Педијатријски
систематски преглед
одојчета. Садржај
видети за период са
навршених 5 месеци
Процењивање
говорно-језичких
способности
Терапијске мере
или упућивање
одговарајућим
специјалистима

Документација/
евиденција

• Психосоцијална
евалуација,
• Узимање анамнестичких
података
• Мерење: (ТМ), (ТД),
(ОГ) и уписивање мера у
графиконе раста.
• Клинички преглед
одојчета по системима уз
праћење психомоторних
активности и
социјалних реакција
(Видети текстуални део
активност 2).
• Тестирати говорно
језичких способности и
упутити на преглед код
логопеда

Ко/Где

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

Патронажни
лист
Код сумље
на стребизам
упутити дете
офтамологу

Сарадња са
патронажном
сестром у
вези увођења
немлечне
исхране.
Код сумње
на страбизам
упутити дете
офталмологу.

Напомена
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Када

Табеле

II

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

Са навршених 9 месеци

Са навршених 6 месеци

Када

• Узимање анамнестичких
података
• Мерење: (ТМ), (ТД),
(ОГ) и уписивање мера у
графиконе раста
• Клинички преглед
одојчета по системима уз
праћење психомоторних
активности и социјалних
реакција.

Допуњују се
подаци из личне и
породичне анамнезе
психосоцијалном
евалуацијом
Систематски
преглед одојчета
Праћење раста и развоја
(садржај видети у
Правовремено откривање
текстуалном делу
поремећаја и обољења. Рано СМУ)
предузимање терапијских
У случају одступања
и рехабилитационих
од уобичајених
поступака.
токова развоја,
предузимју се
терапијске мере
или одојче упућује
одговарајућим
специјалистичким
службама.

• Давање лабораторијског
упута ради ККС (видети
Водич за превенцију,
дијагностику и терапију
сидеропенијске анемије).

Садржај – како се ради

• Даје се трећа доза
вакцине против вирусног
хепатитиса Б и.м. 0,5 мл.
у антеролатерални део
натколенице.

Контрола крвне
слике (ККС)

Шта/активност

Провера
вакциналног статуса
и вакцинација

Заштита детета оболевања
од вирусног хепатитиса Б

Превенција дефицита Фе

Сврха – циљ

Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
саветовалиште дечјег
диспанзера ДЗ,

Ко/Где

Здравствени
картон детета

Здравствени
картон, картон
имунизације и
лични картон
о извршеној
имунизацији

Документација/
евиденција

Табеле

Проверити
вакцинални
статус и у случају
непотпуне
вакцинације
обавити
недостајућу
вакцинацију.

Код превремено
рођене деце
обавезно
дати упут за
контролни
преглед код
офтамолога
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ
ЕЛЕМЕНТИ АПГАР СКОРА
Знаци

0

1

2

А Активност (тонус мускулатура )

снижена

активни покрети

П Пулс (срчана фреквенца)
Г Гримасирање (реакција на катетер)

одсутан

повремена
флексија
екстремитета
< 100/мин

нема

гримасира

плава бледа
нема

акроцијаноза
спори,
ирегуларни

кашље, кија,
брани се
ружичаста
снажни, плаче

А Аспект (боја коже)
Р Респирација (дисајни покрети)

> 100/мин

ОРИЈЕНТАЦИОНА ПРОЦЕНА ГЕСТАЦИЈСКОГ ДОБА НОВОРОЂЕНЧЕТА

ЛИСТА АПГАР СКОРА

ЛИСТА ЗА РЕАНИМАЦИЈУ НОВОРОЂЕНЧЕТА

II
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

КЛИНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВОРОЂЕНЧЕТА
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

ПРЕГЛЕД КУКОВА

СРЕДСТВА-ОПРЕМА И МЕДИКАМЕНТИ (СЕТ ЗА РЕАНИМАЦИЈУ) КОЈИ СУ
НЕОПХОДНИ ЗА УСПЕШНУ РЕАНИМАЦИЈУ
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

АЛГОРИТАМ РЕАНИМАЦИЈЕ НОВОРОЂЕНЧЕТА

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА СКРИНИНГА МЕТАБОЛИЧКИХ
БОЛЕСТИ
Узорак за тест узима се у трећем дану живота, што пре након навршених 48 сати од рођења и мора
обихватити сву новорођену децу. За новорођенчад уинтензивној и полуинтензивној нези , скрининг се
такође мора урадити, без обзира на режим исхране и здравствено стање.
Тестирање се изводи на међународној картици за неонатални скриниг.
1.

Попуне се сви административни подаци у картици хемијском оловком, водећи рачуна да се не
контаминирају кружићи за узорке крви додиром или течностима са радног простора. Подаци
садрже: идентификациони број мајке,број протокола у породилишту, податке за идентификацију
који омогућавају контакт лабораторије са породилиштем, број протокола породилишта под
којим се води беба , податке о идентификацији, датуму, времену, тежини и редоследу рођења,
датум узорковања крви из пете, број дана исхране на мајчином млеку до узорковања, да ли јесте
или није беба примала трансфузију и датум последње трансфузије ; коју врсту хране је примала
беба; да ли се ради о поновном узимању узорка и слању картице, да ли је беба примала стероиде
, да ли је мајка примала стероиде, да ли је беба примала антибиотике, да ли се ради о болесној
беби, да ли се ради о превремено рођеном детету.

2.

Припреме се стерилне рукавице, стерилна газа, ланцета са врхом од 2 мм, влажна компреса
загрејана на 41°С, хемијска оловка, картице за узорке и сталак за њихово сушење

3.

Површине пете са којих се узима крв се загреју влажном компресом током 5 минута ради
повећања површинске прокрвљености Пета се дезинфикује стерилном газом натопљеном
алкохолом у два маха. Сачека се да алкохол испољи свој ефекат до сушења. Обрише се
површина пете сувом стерилном газом –место за пунктирање мора бити потпуно суво!

4.

Пета се пунктира ланцетом и прва кап крви се обрише газом. Сачека се формирање велике капи.
Тек по формирању капи , центар кружића филтер папира са картице за узорке се прислони тако
да се натопи крвљу

5.

Када крв прође целу дебљину филтер папира и попуни цео кружић, пређе се на попуњавање
следећег кружића. Цела пета се може нежно стискати шаком како би се повећала прокрвљеност

6.

Сваки кружић се попуњава једном великом капи крви само са једне стране папира. Не сме се
додавати крв на место које је већ било натопљено крвљу нити попуњавати са друге стране

7.

Сви кружићи се попуне са описан начин. Ако крв коагулише или крварење престане, понављају
се постипци од тачака 4 до 7, како би се направио нови пунктат и наставило са узорковањем
даље према упутству.

8.

По попуњавању свих кружића, картица се постави на држач и остави 3 – 4 сата да се потпуно
осуши. Место пунктирања пете се збрине по уобичајеном поступку

Картице са потпуно сувим узорцима крви, правилно попуњене свим административним подацима
спакују се у коверте, пазећи да се не контаминирају, и пошаљу се истог дана у прадвиђену лабораторију
(Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије у Београду и Институт за здравствену заштиту
деце и омладине Војводине у Новом Саду). Картице се шаљу свакодневно да се избегне одлагање у
достави и тестирању узорака.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

НЕОНАТАЛНИ СКРИНИНГ ОШТЕЋЕЊА СЛУХА
Неопходно открити губитак слуха до трећег месеца живота,
до шестог комплетирати дијагностику и започети рехабилитацију .
Неонатални скрининг
1) универзални (све новорођене деце)
2) селективни (само новорођенчад из јединица за интензивну негу)

Фактори ризика за оштећење слуха
1. породична анамнеза о хередитарној наглувости;
2. рубела или друге небактеријске интраутерусне инфекције;
(цитомегаловирус, херпес симплекс);
3. конгениталне малформације слушног апарата, ждрела и носа;
4. телесна маса на рођењу (испод 1500 г);
5. хипербилирубинемија која захтева ексангвинотрансфузију;
6. бактеријски менингитис у новорођеначком узрасту;
7. тешка перинатална асфиксија са АПГАР скором 0 – 3;
8. ретки синдроми удружени са глувоћом;
9. ототоксични лекови.
Упутство за извођење
1) Тестирање новорођенчади у породилишту по протоколу за здраву децу
2) Тестирање ризичне новорођенчади у јединицама интензивне неге
3) Новорођенчад која су „прошла тест “ не захтевају даље тестирање у
аудиолошким центрима , али подлежу бихевиоралном тестирању од стране
педијатра на систематским прегледима током прве године живота : праћење
присуства реакције на звук (кохлеопалпебрални рефлекс ), а током друге
године праћењем развоја говора .
4) Новорођенчад која не прођу тест и ретест као и деца са факторима ризика за
оштећење слуха , упућују се на аудиолошку обраду у један од четири
едијатријска аудиолошка центра :
r Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан
Чупић ,“ Одсек за аудиологију
r Институт за ОРЛ и МФХ УКЦ , Одељење за педијатријску аудиологију
r Центар за рану дијагностику и рехабилитацију деце са оштећењем слуха ,
КБЦ “ Звездара “
r Клиника за ОРЛ Клиничког центра Војводине , Нови Сад

ПРОТОКОЛ СКРИНИНГА ДЕЦЕ СА ФАКТОРИМА РИЗИКА ЗА ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА
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II
47
Прилози

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ
ОСВРТОМ НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ

II
Прилози

48

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ
ЛОГОПЕДСКИ ПРЕГЛЕДИ/ПРОЦЕНЕ У ОКВИРУ ПРИМАРНЕ ЗАШТИТЕ КОД
ДЕЦЕ ПОД РИЗИКОМ ЗА НАСТАНАК ПОРЕМЕЋАЈА ГОВОРА И ЈЕЗИКА
1.- Деца са расцепима усне/непца – одмах по ортодонтском или хирушком збрињавању, а пре
тога уколико не постоји други стручњак који ће обучити родитеље за примену специфичних
метода храњења детета (у случају да врста расцепа захтева измењену технику храњења). Након
тога, у року од 3 месеца по ортодонтском и/или хирушком збрињавању, а најкасније на узрасту
од 12 месеци (чак иако није обављена ортодонтска и/или хирушка интевенција); потом, према
процени логопеда, на 6 до навршених 36 месеци живота, и на 12 месеци до поласка у школу.
2.- Друга деца под ризиком за настанак поремећаја развоја говора и језика (Даунов синдром,
други синдроми, сумња на церебралну парализу, поремећаји тонуса, деца превремено рођена
или рођена после термина, деца рођена из ризико трудноћа, трудноћа одржавана
медикаментозно, присуство тератогених фактора, коришћење одређених медикамената током
трудноће због других болести мајке, компликације на и непосредно после порођаја, коришћење
вакуума, форцепса, асфиксија плода, низак АС, незрела плућа, хипербилирубинемија,
различити проблеми на нивоу ЦНС-а који могу да погоде зоне мозга одговорне за разумевање и
продукцију говора...) – први преглед логопеда у узрасту од 3 месеца живота, па на 3 месеца до
навршене прве године (3, 6, 9, 12 месеци), потом на 6 месеци до навршених 36 месеци живота,
затим на 12 месеци до поласка у школу.
3.- Деца са позитивним породичним хередитетом (у анамнези присутни чланови породице са
менталном
ретардацијом,
аутизмом
или
другим
первазивним
поремећајима,
дисфазијама/поремећајим развоја говора и језика, муцањем) – на узрасту од 12 , 24, 36 месеци,
па са 5 година и пред полазак у школу.
4. – Стечени поремећаји – после прележаног менингитиса, повреде мозга, или сл.: први преглед
логопеда у року од 3 месеца после изласка из акутног стања, а затим на основу процене
логопеда.
5. – Остала деца – први преглед чим се посумња на поремећај у развоју говора и/или језика, а
обавезно на узрасту од 36 месеци, са навршених 5 година живота и пред полазак у школу.
• Осим узимања анамнестичких података и обављања логопедске процене, логопед
по комплетирању логопедске процене информише родитеље о нивоу развоја
оворно-језичких и комуникативних способности детета као и о очекиваним
следећим етапама развоја, прави адекватан стимулативни програм прилагођен
конкретном детету, саветује и даје упутства о спровођењу овог програма у
породичној средини и обучава родитеље за његову примену.
• По процени и препоруци логопеда, по обављању било ког од ових прегледа, дете
се:
а) укључује у адекватан логопедски терапијски третман на нивоу
примарне здравствене заштите;
б) шаље на додатну дијагностичку обраду и/или третман на нивоу
установа секундарне и терцијарне здравствене заштите.
• Све процене, а нарочито оне у узрасту од 1, 3, 5 године и пред полазак у школу неопходно
је обавити комплетно, не тријажно, те је неопходно прегледе обављати по заказивању а не
ad hoc. (За комплетну логопедску процену је прво потребна адекватна сарадња детета, у
одређено време за процену - у млађем узрасту нешто мање времена, а у каснијим узрастима
45-90 минута по детету, плус саветовање после процене)
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Здравствена заштита мале деце

3.1. ОПШТИ ЦИЉ: очување и унапређење здравља мале деце

3.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Оспособити родитеље, старатеље и децу за активан
однос према здрављу и преузимање одговорности за здравље

АКТИВНОСТ 1.

Сачинити програм васпитања за здравље деце, којим
се дефинишу методе и садржаји здравствено-васпитног
рада са децом и родитељима или старатељима, ради уједначавања рада на промоцији здравља деце

Садржај: Програм се доноси на националном нивоу, дефинише активности здравствених радника у области здравственог васпитања мале деце, са приоритетним темама: исхрана,
физичка активност, вакцинација, превенција повређивања, превенција злостављања и занемаривања, здравље уста и зуба.
Извршиоци: радни тим Института за јавно здравље Републике Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

АКТИВНОСТ 2.

Едуковати здравствене раднике, здравствене сараднике и
васпитаче, који су укључени у бригу о здрављу мале деце

Садржај: Едукација доктора медицине, лекара специјалиста педијатрије и медицинских
сестара-техничара у домовима здравља, као и васпитача у предшколским установама ради
унапређења и стицања нових вештина и знања из области промоције здравља кроз програме
континуиране едукације, акредитоване од стране Здравственог савета Републике Србије.
Извршиоци: институти/заводи за јавно здравље, здравствене установе свих нивоа
здравствене заштите – носиоци акредитованих програма са обученим едукаторима.
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Место рада: установе свих нивоа здравствене заштите, предшколске установе, институције локалне заједнице.
Документација: Извештаји о мониторингу и евалуацији спроведених едукација.

АКТИВНОСТ 3.

Спроводити Програм васпитања за здравље деце кроз
индивидуални и групни здравствено васпитни рад са
децом, родитељима/старатељима, посебно усмеравајући
активности на децу из осетљивих популационих
групација

Садржај: Методама здравствено васпитног рада преносе се знање и вештине у вези развијања здравих навика (исхрана, физичка активност, здравље уста и зуба, безбедно понашање) и спречавање ризичног понашања и патње (повређивање, злостављање, занемаривање), водећи рачуна о задовољавању специфичних потреба деце (посебно са сметњама у
развоју и хендикепом) и породица (сиромашне, сеоске породице, ромска популација).
Обавеза лекара-педијатара је да сваки сусрет са родитељем (са дететом или без детета) плански искористи за једну здравствено васпитну област (или сегмент веће области) предвиђену Програмом, а која одговара узрасту детета, односно потреби везано
за здравствено стање детета. Патронажна сестра приликом кућне посете породици, а
посебно детету у другој и четвртој години живота, самостално или када је ромско насеље у питању, у сарадњи са ромским медијатором, остварује индивидуални здравствено васпитни рад. Тематску дискусију или групни рад за до 10 родитеља на дату тему, по
правилу једном месечно, организују тимови здравствених радника и сарадника у дому
здравља или предшколској установи, ромском насељу.
Кроз рад одговарајућих служби домова здравља и едукованих здравствених радника подизати капацитете породице, родитеља, првенствено оснаживати мајке. Посебно
је значајан рад на превенцији институционализације деце са сметњама у развоју.
Извршиоци: специјалисти педијатрије, доктори медицине, доктори стоматологије, медицинске сестре-техничари, патронажне сестре, васпитачи, ромски медијатори.
Место рада: лекарска ординација у служби за здравствену заштиту мале и предшколске деце, стоматолошка ординација, дом здравља, стан/кућа, предшколска установа, ромско
насеље.
Документација: Протокол здравствено васпитног рада, здравствени картон детета, извештај о броју и врсти едукација и броју едукованих особа.

АКТИВНОСТ 4.

За организовање и спровођење промотивних
активности мотивисати и укључити све важне секторе и
представнике локалне заједнице

Садржај: Развијање партнерства за здравље деце на локалном нивоу, кроз сарадњу са
институцијама и заинтересованим субјектима у локалној заједници, заједничко препознавање здравствених потреба деце, дефинисање приоритета, осмишљавање и спровођење акција. У локалној заједници основати здравствени одбор састављен од здравствених радника
и сарадника, васпитача, родитеља, представника невладиних организација, едукованих волонтера.
Сарадња са локалном заједницом може се одвијати појединачно – на нивоу једног
детета, затим групе деце, укупне популације деце, или пак институција.
Дом здравља може и треба да буде покретач акција на локалном нивоу које су окренуте ка стварању безбедне средине за одрастање деце (нпр. кућни услови, дворишта
предшколских установа, санитарно- хигијенско стање ромских насеља, игралишта, паркови).
Извршиоци: здравствени радници дома здравља, запослени у предшколској установи,
представници локалне самоуправе, заинтересовани родитељи
Место рада: локална заједница
Документација: Извештај здравствених одбора о спроведеним промотивним активностима, броју, врсти, учесницима
3.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавање и смањивање повреда и тровања
за једну трећину

АКТИВНОСТ 1.

Израда програма за превенцију повређивања деце

Садржај:ј Министарство
С
М
здравља у сарадњи са другим министарствима и институцијама
ј
иницира израду Програма за превенцију повређивања деце, ради дефинисања међусекторске сарадње и заједничких интердисциплинарних програмских активности на спречавању
повреда и смањењу повређивања мале деце. Ова се активност спроводи на националном
нивоу, кроз интерсекторску сарадњу одговорних министарстава (здравство, просвета, саобраћај, унутрашњи послови, животна средина и просторно планирање и др) и других владиних институција и невладиних организација.
Извршиоци: радна група именована од стране Владе Републике Србије

АКТИВНОСТ 2.

Образовати базу података о повредама за вођење
регистра повређених лица, са издвајањем деце

Садржај: Министарство здравља координира рад на изради базе података о повредама,
као и регистра о повређеним лицима, са издвајањем деце .
Ова активност се спроводи на националном нивоу, а обезбеђује да се на индивидуалном нивоу и према узрасним групама и полу прикупљају подаци који се односе нај-
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мање на место, начин, узрок, здравствени исход повређивања и социјално-економски
статус повређене особе.
Извршиоци: радна група Министарства здравља Републике Србије, институти/заводи
за јавно здравље у сарадњи са територијалним домовима здравља

АКТИВНОСТ 3.

Mобилизацијa свих актера у локалној заједници за
стварање безбедне средине за децу

Садржај: Подизањем свести грађана о значају безбедне средине за децу у кући, предшколској установи, саобраћају и другим местима, доприноси се очувању њиховог здравља, а
индиректно се стварају и предуслови за спровођење различитих облика телесног вежбања и
рекреацију деце (игралишта и паркови). Мобилизација је усмерена на појединце и институције локалне заједнице, а спроводи се кроз кампање, трибине, путем медија и других облика
информисања и едукацију грађана.
Здравствени радници унапређују знања родитеља/старатеља, као и шире јавности
о основним узроцима повређивања деце, могућностима њиховог спречавања (штитници за оштар намештај, ограде за ниско постављене прозоре и врата, оградице које
спречавају самостално кретање деце низ степенице, неклизајуће подне облоге, чување
лекова и хемикалија у оригиналним паковањима и ван домашаја деце, на високим полицама или закључане итд.), као и о указивању прве помоћи у случају повреде. У свим
лекарским ординацијама мора бити јасно видљив број телефона Центра за контролу
тровања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ и
Војномедицинске академије. Неопходна је специфична едукација родитеља деце са поремећајима психомоторног и емоционалног развоја којима се наглашава потреба адекватног лечења, како би се спречио евентуални ризик од самоповређивања и могућег
инвалидитета.
Извршиоци: институти/заводи за јавно здравље у сарадњи са територијалним домовима здравља
Место рада: локална заједница
Документација: Извештаји о спроведеним активностима за стварање безбедне средине
за децу, броју, врсти, учесницима.
3.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавање злостављања и занемаривања мале деце

АКТИВНОСТ 1.

Примена протокола рада у области заштите деце од
злостављања и занемаривања и рада штетног по њихово
здравље

Садржај: Посебни протокол система здравствене заштите деце од злостављања и занемаривања Влада Републике Србије усвојила је априла 2009. године, на предлог Министарства здравља. Израду и штампање овог Протокола омогућила је канцеларија УНИЦЕФ-а

у Србији. (интернет страница: www.zdravlje.gov.rs/dokumenta/ostalo). Видети у програмској
целини „Психосоцијални развој и ментално здравље“, специфични циљ 1.6.
Извршиоци: Посебна радна група за заштиту деце од злостављања и занемаривања Министарства здравља Републике Србије.

АКТИВНОСТ 2.

Едукација здравствених радника и здравствених
сарадника за рано препознавање злостављања и
занемаривања и свих облика насиља над децом

Садржај: Програм и план едукације доносе наведене установе, а едукативне семинаре
акредитује Здравствени савет Републике Србије. Здравствени радници и сарадници у домовима здравља су обавезни да се едукују и оспособе за препознавање случајева злостављања
и/или занемаривања; пријављивање надлежном органу, односно служби; процену ризика,
стања и потреба детета и породице; као и за планирање услуга и мера за заштиту детета.
(видети Прилог. Алгоритам поступака са злостављеним и занемареним дететом)
Извршиоци: Руководни тим, носиоци акредитованих програма едукације. Институти/
заводи за јавно здравље у сарадњи са Институтом за ментално здравље и другим установама.

АКТИВНОСТ 3.

Едукација родитеља за рано препознавање злостављања и
занемаривања, као и за спровођење адекватних мера

Садржај: Кроз индивидуални и/или групни рад са родитељима/старатељима повећава
се њихово знање из области права детета, затим у препознавању симптома злостављања и
занемаривања деце, промене понашања, расположења и интересовања детета. Поред тога
они се оспособљавају вештинама ненасилне комуникације. Едукација родитеља/старатеља
спроводи се на прилагођен начин, а у складу са сагледаним карактеристикама породичног
миљеа, социјално-економским могућностима породице, степеном образовања родитеља и
специфичним потребама деце, посебно из осетљивих популационих група.
Извршиоци: специјалисти педијатрије, доктори медицине, медицинске сестре-техничари, психолози, социјални радници, патронажне сестре, васпитачи, ромски медијатори.
Место рада: лекарска ординација у служби за здравствену заштиту мале и предшколске
деце, дом здравља, стан/кућа, предшколска установа, ромско насеље.
Документација: Протокол здравствено васпитног рада, здравствени картон детета, картон породице
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3.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавање одступања у нутритивном статусу,
односно смањење за 20% броја потхрањене и гојазне деце

АКТИВНОСТ 1.

Обезбедити адекватно праћење и процену нутритивног
статуса деце, увођење графикона раста

Садржај: Клиничка процена стања ухрањености се заснива на мерењу и поређењу телесне масе са стандардима телесне масе деце истог узраста и пола и обавезан је садржај систематских и контролних прегледа мале деце.
Измерене вредности телесне дужине, односно висине (изражене у центиметрима,
са тачношћу у милиметрима), телесне масе (изражене у килограмима, са тачношћу од
100 грама), као и осталих антропометријских података уписују се у здравствени картон,
уз обавезно регистровање датума (дан, месец и година) мерења.
Измерене вредности се затим упоређују са препорученим стандардима раста на
графикону раста, односно одговарајућим табелама раста и пореде са вредностима измереним приликом претходних прегледа.
Праћење раста и ухрањености деце спроводи се према стручно-методолошком
упутству које је саставни део приручника „Нови стандарди раста и ухрањености деце и
адолесцената“, 2009.
Извршиоци: медицинска сестра врши мерење и уноси вредности у здравствени картон;
изабрани педијатар уноси податке у графикон раста.
Место рада: саветовалиште дома здравља
Документација: здравствени картон, графикон раста (видети приручник „Нови стандарди раста и ухрањености деце и адолесцената“1).

АКТИВНОСТ 2.

Спречавати потхрањеност и недостатак
микронутријената

Садржај: Континуирано се прати телесна висина (ТВ), телесна маса (ТМ), индекс телесне масе (ИТМ) детета у оквиру систематских и контролних прегледа, а по потреби и
чешће.
На основу комплетног клиничког прегледа детета и резултата основних лабораторијских испитивања (комплетна крвна слика, урин), утврђују се најчешћи специфични
нутритивни недостаци и врши се корекција грешака у исхрани, а по потреби се примењује адекватна надокнада недостатка гвожђа према водичу „Препоруке за превенцију, дијагностику и лечење дефицита гвожђа и сидеропенијске анемије“.
1

Удружења педијатара Србије (2009. године).

У оквиру лекарских прегледа, или кроз тематски индивидуални и групни здравствено васпитни рад, дају се савети у вези правилне исхране детета – избалансирана исхрана
у погледу односа протеина, масти и угљених хидрата и уношење природних витамина
(воће и поврће), кроз 5 дневних оброка (3 главна и 2 ужине).
Извршиоци: изабрани педијатар, медицинска сестра, патронажна сестра
Место рада: саветовалиште дома здравља, стан/кућа
Документациј: здравствени картон са унетим вредностима телесне масе, телесне висине и индекса телесне масе, графикон раста са уцртаном кривуљом, картон породице, налог
патронажној сестри за посету.

АКТИВНОСТ 3.

Спречавати прекомерну тежину и гојазност

Садржај:ј Поред
С
П
поступака наведених у садржају
ј претходне активности, у оквиру лекарских прегледа и здравствено васпитног рада инсистира се на неопходности редовне физичке
активности, подстицању кретања, рекреативне игре (не мисли се на компјутер и игрице).
Посебно се указује на потребу правилног избора намирница-нискокалорични оброци. Активност се спроводи према приручнику Удружења педијатара Србије „Спречимо гојазност“
(2009).
Извршиоци: изабрани педијатар, медицинска сестра, патронажна сестра
Место рада: саветовалиште дома здравља, стан/кућа
Документација: здравствени картон са унетим вредностима телесне масе, телесне висине и индекса телесне масе, графикон раста са уцртаном кривуљом, картон породице, налог
патронажној сестри за посету.

3.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавање и сузбијање болести и рано
откривање фактора ризика по правилан раст и развој

АКТИВНОСТ 1.

Континуирано спроводити Програм обавезне
имунизације од заразних болести становништва Србије и
едуковати становништво о значају имунизације, посебно
повећањем обухвата вакцинацијом деце из осетљивих
групација

Садржај: Имунизација се спроводи у оквиру систематских и контролних прегледа према Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима (Службени гласник РС број
11/2006), са најмањим обухватом од 95%. У случају када се имунизација, из било којих раз-
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лога, не може спровести као саставни део напред наведених прегледа, обавезно је да свакој
имунизацији претходи преглед лекара.
За маргинализоване групе деце, посебно деце из ромских насеља, организује се
имунизација по посебном програму, по типу кампањске имунизације на терену.
Едукација родитеља/старатеља о значају редовне вакцинације детета, као и едукација становништва о значају комплетне вакцинације деце на одређеном локалитету
спроводи се кроз индивидуални и/или групни здравствено васпитни рад. Ову едукацију спроводе здравствени радници дома здравља, а укључује се ромски медијатор, када
су у питању деца из ромских породица.
Извршиоци: изабрани педијатар, медицинска сестра, патронажне сестре, ромски медијатори, невладине организације.
Место рада: саветовалиште дома здравља, ромска насеља, терен
Документација: здравствени картон, картон имунизације, лични картон имунизације,
вакцинална књижица.

АКТИВНОСТ 2.

У службама за здравствену заштиту предшколске деце
домова здравља спроводити систематске и контролне
педијатријске прегледе ради препознавања и отклањања
чинилаца ризика за настанак поремећаја здравља и
предузимање потребних мера

Ова активност се спроводи кроз превентивне педијатријске прегледе (систематски,
контролни, скрининг и циљани прегледи) код изабраног педијатра у дому здравља.
Систематски преглед
Систематским прегледима треба обухватити најмање 95% деце, а посебно из угрожених
групација (социјално угрожени, сеоска подручја, сиромашни, Роми) и то одговарајућег годишта:
❧ у узрасту 13–15 месеци,
❧ у узрасту 18–24 месеци
❧ у 4. години
Садржај систематског прегледа детета у узрасту 13–15 месеци:
❧ преглед започети разговором са родитељима о запажањима везаним за раст, развој и
понашање детета. За овај разговор искористити белешке патронажне сестре уколико
постоје;
❧ узети анамнезу о здравственом стању детета, начину исхране и неге, понашању,
режиму будности и сна. У здравствени картон детета унети најважније податке из
личне и породичне анамнезе, проверити вакцинални статус (на основу писане документације – здравствени картон или потврде из здравствене установе у којој је
вакцинација обављена) и уколико треба, спровести допунску вакцинацију или ре-

вакцинацију, убележити податке о алергији (посебно на лекове), као и евентуалне
знаке злостављања, занемаривања или самоповређивања;
❧ проверити напредовање детета антропометријским мерењима (ТМ, ТВ и ОГ), а
вредности обавезно убележити у здравствени картон и уцртати у графиконе раста. Уколико се утврди било какво одступање у напредовању, потребно је детаљније
узети анамнестичке податке о начину исхране и режиму дана, дати савет везан за
корекцију навика у исхрани, дати упут за лабораторијско испитивање;
❧ проверити способност детета да сарађује и комуницира: очекује се да пружа предмете, показује прстом, испружа руке и маше, окреће се према особи која изговара
његово/њено име, учествује у игри жмурке и слично.
❧ посматрати дете и распитати се о развоју говора и језика, очекује се да дете изговара
слогове, брбља;
❧ урадити скрининг поремећаја слуха (тест шапата и гласног говора, пљесак рукама),
те уколико постоји сумња родитеља или је код детета присутан најмање 1 од 9 фактора ризика за оштећење слуха (дати су у Прилогу), упутити дете у педијатријски
аудиолошки центар;
❧ урадити тест на поремећај вида – тест покривања на разрокост. У случају било какве
сумње на поремећај дете упутити офталмологу;
❧ код деце са откривеном прематурном ретинопатијом (уписано у здравствени картон) дати упут за офталмолога;
❧ урадити физички преглед: кожа целог тела и видљиве слузокоже – забележити присуство ефлоресценција (пигментисаних и депигментисаних промена, брадавица,
гљивичних инфекција, шуге, неуобичајене маљавости); глава (конфигурација, положај очних јабучица, деформација ушију и носа, квалитет косе); усна дупља (обложеност језика, изглед непца, непчаних лукова, тонзила, задњег зида ждрела, изглед зуба);
врат (положај и држање, палпација лимфних жлезда на предилекционим местима);
грудни кош (инспекција, аускултација срца и плућа); трбух и урогенитални органи
(инспекција и палпација трбуха, јетре и слезине, скротума, инспекција спољашњих
гениталија (код девојчица и дечака); коштано-мишићни систем (инспекција кичме,
грудног коша и карлице, доњих екстремитета и стопала);
❧ урадити минимални неуролошки преглед и допунити психосоцијалном евалуацијом
(ситуација у породици, материјални статус, чланови домаћинства и породични
миље, образовање родитеља, запослење);
❧ дати упут за лабораторијске анализе: према индикацијама;
❧ кроз здравствено-васпитни рад родитељима дати адекватне савете, препоруке и
пружити подршку (саветовање у вези правилне неге и исхране, вакцинације, безбедности и превенције задесног повређивања и тровања, као и утицаја штетних материја, посебно дуванског дима, успостављање контроле сфинктера, значај стимулације правилног психомоторног развоја);
❧ проценити потребе породице за додатном подршком и организовати помоћ ако је
то потребно;
❧ дати упут за преглед код стоматолога;
❧ вакцинација предвиђена календаром вакцинације (прва доза ММР);

III
9
Спречавање и сузбијање босести и рано откривање фактора ризика по правилан ра раст и развој

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА MАЛЕ ДЕЦЕ

III
Очување и унапређење здравља мале деце

10

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА MАЛЕ ДЕЦЕ

❧ завршетак систематског прегледа: на крају систематског прегледа педијатар упознаје
родитеље са утврђеним стањем детета и указује на значај спровођења одговарајућих
мера. Ако се утврди да се дете нормално развија и физикални налаз је уредан, најавити време следећег систематског прегледа (18–24 месеци).
Децу код које се утврди патолошки налаз, и/или одступања лабораторијских резултата од нормалних вредности упутити на допунска испитивања одговарајућем
стручњаку/специјалисти истог или вишег нивоа здравствене заштите (тим развојног саветовалишта, оториноларинголог, офталмолог, физијатар, ортопед) или
здравственом сараднику (психолог, социјални радник) и/или применити одговарајуће терапијске и рехабилитационе поступке, заказати следећи преглед.
Педијатар треба да остави довољно времена током прегледа за питања родитеља.
Извршиоци: изабрани педијатар, медицинска сестра, тим развојног саветовалишта.
Медицинска сестра узима податке од родитеља/старатеља, мери телесну масу (ТМ),
телесну висину (ТВ) и вредности уписује у здравствени картон. Медицинска сестра такође оцењује општу хигијену детета на основу хигијене одеће, обуће и чистоће коже и
косе.
Место рада: саветовалиште дечјег диспанзера
Документација: све податке о нађеном стању, као и датим упутима и апликацији вакцине унети у здравствени картон, а врсту и дозу вакцине унети још и у картон имунизације,
лични картон имунизације, вакциналну књижицу;
Садржај систематског прегледа у узрасту 18–24 месеци:
Систематски преглед спроводити по истом садржају као и претходни, с тим да треба:
❧ допунити податке из личне и породичне анамнезе, унети нове значајне податке добијене психосоцијалном евалуацијом, утврдити да ли су обављена сва допунска испитивања на које је дете упућивано при ранијим систематским и контролним прегледима;
❧ узети податке о секундарној социјализацији детета, похађању и адаптацији на колектив – јасле;
❧ проверити способност детета да сарађује – испољавање заинтересованости, сигурности или узнемирености и комуницира – изговара неколико речи;
❧ уколико постоји сумња родитеља или педијатар посумња на поремећај развоја говора и језика дете треба упутити логопеду;
❧ вакцинација предвиђена календаром вакцинације (ревакцина ДиТеПер, полио)
❧ код деце са откривеном прематурном ретинопатијом (уписано у здравствени картон) дати упут за офталмолога, уколико овај преглед није обављен раније.
Извршиоци: исто као код прегледа у узрасту 13–15 месеци, уз могуће укључивање и логопеда
Место рада: исто као код прегледа у узрасту 13–15 месеци

Документација: исто као код прегледа у узрасту 13–15 месеци
Садржај систематског прегледа у 4. години:
Систематски прегледи спроводе се као и предходни, с тим да треба:
❧ допунити податке из личне и породичне анамнезе, унети нове значајне податке
добијене психосоцијалном евалуацијом, утврдити да ли су обављена сва допунска
испитивања на које је дете упућивано при ранијим систематским и контролним
прегледима; проверити вакцинални статус и уколико треба, спровести допунску
вакцинацију или ревакцинацију, урадити антропометријска мерења;
❧ узети податке о секундарној социјализацији детета, похађању и адаптацији на колектив – вртић;
❧ проверити способност детета да сарађује и комуницира;
❧ урадити физички преглед по већ описаном поступку;
❧ упутити на лабораторијску анализу: комплетна крвна слика
❧ измерити крвни притисак према Европским смерницама2
❧ посматрати и распитати се о развоју говора и језика; обавезно успоставити комуникацију са дететом. Уколико постоји сумња родитеља или педијатар посумња на
поремећај развоја гласа и говора, дете обавезно упутити логопеду;
❧ упутити дете офталмологу ради скрининга на поремећај вида, уколико овај преглед
у ранијим узрастима није успео;
❧ кроз разговор са родитељима посебно указати на значај физичке активности и штетност играња игрица на рачунару, а правилне стимулације детета кроз играње са дететом рекреативних игара.
Извршиоци: исто као код прегледа у узрасту 18–24 месеци.
Место рада: исто као код прегледа у узрасту 18–24 месеци.
Документација: исто као код прегледа у узрасту 18–24 месеци.
Контролни преглед
Контролне прегледе обављати у 3. и 5. години, односно после систематског прегледа, уз
обухват само оне деце код које је на претходно обављеном систематском прегледу утврђено
неко патолошко стање и/или обољење, које је захтевало упућивање специјалисти или на
одговарајућу дијагностичко-терапијску процедуру, уз процену спроведених мера и постигнутог успеха. Дете на преглед долази по позиву и у заказаном термину.
Садржај контролног прегледа:
Допунити податке из личне и породичне анамнезе, унети нове значајне социјалноекономске податке, проверити напредовање детета антрометријским мерањима, утврдити да ли су обављена сва допунска испитивања на које је дете упућено при системат2

Европске смернице за превенцију, дијагнозу и терапију високог крвног притиска код деце и
адолесцената, 2010; www.imd.org.rs
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ском прегледу. Ако је све планирано спроведно, анализирати добијене налазе, односно
резултате и проверити успешност спроведених мера. Уколико планирано није спроведено инсистирати на обављању тражених испитивања.
Све патолошке налазе утврђене при контролном прегледу педијатар евидентира у
здравствени картон детета, а потом предузима потребне мере и прати њихово спровођење.
Здравствено-васпитни рад усмерен на правилну исхрану, безбедност и превенцију
повређивања, хигијену детета и утицај штетних материја из дететове околине и слично
прилагођен је специфичностима породице и узрасту детета.
Извршиоци: изабрани педијатар, медицинска сестра,
Место рада: саветовалиште дома здравља
Документација: здравствени картон, извештаји лекара специјалиста.
Циљани лекарски преглед
Циљани преглед се обавља код упућивања детета у предшколску установу и друге видове колективног боравка и врши се:
❧ приликом првог упућивања детета у предшколску установу;
❧ после сваке прележане болести детета;
❧ после сваког одсуства детета дужег од пет радних дана;
❧ приликом одласка детета на летовање и зимовање.
Садржај циљаног прегледа:
❧приликом првог упућивања детета у предшколску установу преглед се састоји од физичког прегледа и прегледа крвне слике, док се култура бриса ждрела и паразитолошки преглед столице врше само према индикацијама;
❧после прележане болести и одсуства из других разлога дужег од пет радних дана обавезан је физички преглед, а остали прегледи (крвна слика, култура бриса ждрела и
преглед столице на паразите) у зависности од прележане болести и епидемиолошких
индикација;
❧обавезно се врши провера вакциналног статуса детета.
Ако се код детета које похађа предшколску установу утврди да болује од заразне болести, лекар је дужан да о томе обавести и предшколску установу, као и да предузме одговарајуће мере. Независно од тога, родитељ је у обавези да обавести предшколску установу.
Извршиоци: изабрани педијатар, медицинска сестра.
Место рада: саветовалиште дома здравља
Документација: здравствени картон, потврда за похађање предшколске установе, уз
уношење и разлога одсуства, односно потврда о здравственом стању детета.

АКТИВНОСТ 3.

Спроводити кућне посете поливалентне патронажне
сестре породицама са малом децом

Редовна кућна
Р
ћ посета поливалентне патронажне сестре породици и детету спроводи се
у 2. и 4. години детета према Водичу добре праксе за рад поливалентне патронажне сестре
у породици који је издало Министарство здравља Републике Србије.
Садржај: У оквиру кућне посете, патронажна сестра обавља следеће активности:
❧ промоцију здравља, уз обезбеђење адекватне неге детета, подстицање правилног
раста и развоја, правилне исхране, кроз индивидуални здравствено васпитни рад са
родитељима и осталим члановима породице
❧ превенцију и смањење појаве злостављања и занемаривања деце
❧ идентификацију и процесуирање сумње на злостављање
❧ повезује породицу или пак упућује породицу на институције локалне заједнице
(центар за социјални рад и сл.)
❧ подстиче интеракцију деце и родитеља
❧ здравствени надзор над децом са посебним ризиком.
❧ ако медицинска сестра процени да дете није довољно напредовало или је болесно,
обавештава родитеље и упућује дете у диспанзер или позива лекара да прегледа дете
у стану.
Извршиоци: патронажна сестра
Место рада: стан/кућа
Документација: налог патронажној сестри за посету, извештај патронажне сестре о
нађеном стању приликом посете породици.

АКТИВНОСТ 4.

Спроводити Национални програм превентивне
стоматолошке заштите

Садржај: Превентивни стоматолошки прегледи се спроводе према Националном програму превентивне стоматолошке заштите (Службени гласник РС број 22 од 30. марта 2009.
године), са обухватом од најмање 80% деце одговарајућег узраста.
Извршиоци: изабрани стоматолог
Место рада: дом здравља
Документација: здравствени картон.

III
13
Спречавање и сузбијање босести и рано откривање фактора ризика по правилан ра раст и развој

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА MАЛЕ ДЕЦЕ

III
Очување и унапређење здравља мале деце

14

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА MАЛЕ ДЕЦЕ

АКТИВНОСТ 5.

Саветовалишни рад на раном откривању и отклањању
фактора ризика за настанак поремећаја психомоторног и
психосоцијалног развоја и праћење здравственог стања
деце са сметњама у развоју кроз развијање тимова за рад
са децом са сметњама у развоју

Садржај: Саветовалишним радом се обухватају деца код којих је утврђен ризик по правилан психомоторни раст и развој (фактори ризика дати у Прилогу)
Рад тима развојног саветовалишта подразумева следеће садржаје:
❧ евидентирање деце рођене под биолошким и психосоцијалним ризиком;
❧ праћење психомоторног развоја и раног откривања поремећаја у развоју деце рођене
под ризиком;
❧ рано откривање поремећаја (психомоторних, емоционалних, сензорних, говорних и
сазнајних) код мале деце која нису рођена са факторима ризика по развој;
❧ спровођење раних интервенција код деце са сметњама у развоју, односно тешкоћама
у психомоторном и психосоцијалном развоју: стимулација развоја путем свих чула;
третман поремећаја психомоторике и говора; рад са децом са инвалидитетом; рад са
родитељима; благовремено упућивање деце у друге специјализоване установе (видети поглавље „Психосоцијални развој и ментално здравље“, специфичан циљ 1.3).
Деца се упућују на преглед тима развојног саветовалишта од стране изабраног педијатра
у Служби за здравствену заштиту предшколске деце и то у следећим случајевима:
❧ деца рођена са факторима ризика по развој која захтевају интензивно праћење;
❧ деца код којих се ризик по развој појавио после рођења и која захтевају интензивно
праћење;
❧ деца под сумњом на постојање ризика по развој.
Извршиоци: У тиму развојног саветовалишта су: посебно едуковани педијатар, медицинска сестра, психолог, дефектолог, социјални радник и педагог, а по потреби се укључује
и лекари других специјалности.
Место рада: Развојно саветовалиште се организује у оквиру предшколског диспанзера дома здравља у општини или седишту управног округа у коме живи најмање 8500 деце
предшколског узраста3. У местима у којима није могуће обезбедити здравствене раднике који
раде искључиво у саветовалишту, њихово учешће у раду саветовалишта може се остварити
прерасподелом радног времена педијатара, медицинских сестара и осталих чланова тима на
нивоу дома здравља.
Документација: интерна документација-извештај, тимска обрада, здравствени картон
детета, извештаји лекара специјалиста.

3

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе (Сл. гласник РС 43/06)

3.1.6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Предузимање одговарајућих терапијско-рехабилитационих поступака код деце са откривеним поремећајима и обољењима

АКТИВНОСТ 1.

Благовремено дијагностиковати и предузимати третман
поремећаја вида, слуха, говора, деформитета коштаномишићног система и других поремећаја

Садржај:
С
ј Р
Ради препознавања и отклањања чинилаца ризика за настанак поремећаја
ћ ј
здравља и предузимања потребних мера, спроводе се превентивни прегледи детета (видети
садржај у специфичном циљу 1.5., активност 2, која се односи на: систематски, контролни,
циљани преглед). Могуће је и долазак детета због болести, односно прегледе на захтев родитеља, користити за дијагностиковање могућих поремећаја вида, слуха, говора, деформитета коштано-мишићног система и других поремећаја и предлагање мера санације, односно
упућивање детета одговарајућем специјалисти.
Извршиоци: изабрани педијатар, медицинска сестра, тим развојног саветовалишта, офталмолог, оториноларинголог, логопед, стоматолог и други специјалисти по упуту изабраног
педијатра
Место рада: саветовалиште/лекарска ординација дома здравља
Документација: здравствени картон детета, извештаји лекара специјалиста.

АКТИВНОСТ 2.

Спроводити одговарајућу дијагностику и терапијске
процедуре најчешћих акутних болести

Садржај:
С
ј Прегледи
П
по захтеву, због
б бболести и повреде
р
обављају
б
ј се рради рраног дијагј
ностиковања обољења или патолошког стања и благовременог предузимања третмана односно терапијско-рехабилитационих поступака (амбулантно, у кући или у болници).
Извршиоци: изабрани педијатар/лекар, медицинска сестра
Место рада: лекарска ординација у дому здравља
Документација: здравствени картон детета, извештаји лекара специјалиста.

АКТИВНОСТ 3.

У сарадњи са одговарајућим институцијама секундарног
и терцијарног нивоа здравствене заштите спроводити
рану дијагностику поремећаја и предузимати лечење
деце са сметњама у развоју (моторни, социјални,
емоционални)

Садржај:ј видети поглавље „Психосоцијални
С
П
ј
развојј и ментално здравље“,“ специфичан
ф
циљ 1.3, активност 1

III
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА MАЛЕ ДЕЦЕ

3.1.7. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Побољшање приступачности, доступности и коришћења здравствене службе и уједначавање квалитета здравствене
заштите деце са села, из сиромаших подручја и осетљивих групација

АКТИВНОСТ 1.

Повећати активности на промоцији здравља, спречавању,
раном откривању и лечењу болести код осетљивих
групација деце, кроз спровођење специфичних
превентивних програма у ромским насељима, у сеоским
подручјима, у неразвијеним срединама

Садржај: Према социјално-економским карактеристикама породица на подручју које
покрива дом здравља, сагледава се здравствено стање мале деце, услови становања, степен
образовања родитеља, њихово радно ангажовање, као и здравствена култура и сл. На основу
утврђеног стања, дефинишу се на нивоу дома здравља специфични превентивни програми
оријентисани на децу из ромских породица, сиромашних-сеоских домаћинстава, неразвијених средина. Ови програми, у односу на „опште“ превентивне програме, подразумевају повећање броја и врсте превентивних активности, а примењују се на индивидуалном нивоу
детета и породице. Здравствено васпитне интервенције, кроз индивидуални рад и едукацију
родитеља чешће се спроводе на терену него у дому здравља.
Извршиоци: специјалисти педијатрије, доктори медицине, доктори стоматологије, медицинске сестре-техничари, патронажне сестре, васпитачи, ромски медијатори, социјални
радници.
Место рада: дом здравља, стан/кућа, предшколска установа, ромско насеље
Документација: Протокол здравствено васпитног рада, здравствени картон детета, извештај о броју и врсти едукација и броју едукованих особа.

АКТИВНОСТ 2.

Организовати спровођење кампањске вакцинације и рад
мобилних тимова ради спречавања разболевања, као и
благовремене дијагностике и започињања лечења деце из
осетљивих популационих групација

Садржај: Према броју деце из ромских породица, сиромашних-сеоских домаћинстава,
неразвијених средина, учесталости њиховог доласка у дом здравља, постигнутом обухвату
комплетном вакцинацијом, као и разлозима разбољевања, организују се мобилни тимови.
Зависно од броја деце са удаљених подручја у односу на седиште дома здравља, као и деце
која су у повећаном ризику од разбољевања због услова живота у породици, здравственог
стања чланова породице и сл. организују се мобилни тимови (лекар и медицинска сестра)
и сачињава месечни распоред њиховог рада на терену. Ови тимови спроводе превентивне
активности, посебно вакцинацију, а врше и прегледе болесне деце.

Извршиоци: доктори медицине, медицинска сестра, поливалентна патронажна сестра
Место рада: кућа/стан/ромско насеље
Документација: Здравствени картон детета, картон имунизације, лични картон имунизације, вакцинална књижица, налог патронажној сестри за посету.
3.1.8. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Омогућити одговарајуће праћење и процену рада
здравствених служби за здравствену заштиту деце.

АКТИВНОСТ 1.

Иновирати и прилагодити медицинску документацију и
побољшати евиденцију и извештавање

Садржај: На основу досадашњих искустава и покренутих иницијатива, иновирати медицинску документацију и здравствено статистичке извештаје, како би се обезбедио савремени увид у обим и садржај рада, као и здравствено стање деце према одговарајућим популационим групацијама.
Извршиоци: Радна група Министарства здравља.

АКТИВНОСТ 2.

Пратити и евалуирати рад служби за здравствену
заштиту предшколске деце у домовима здравља

Садржај: На основу показатеља о обиму и садржају рада и показатеља здравственог
стања дефинисане популационе групације деце процењује се рад одговарајућих служби дома
здравља. Приликом анализе показатеља посебна пажња се посвећује оствареној једнакости
у пружању здравствене заштите деци независно од социјалног статуса или других специфичности породице.
Извршиоци: домови здравља, институти/заводи за јавно здравље.

АКТИВНОСТ 3.

Пратити и евалуирати рад педијатријских болничких
одељења

Садржај: На основу показатеља о обиму и садржају рада, као и узрока хоспитализације,
процењује се рад дечјих болничких одељења, уз праћење остваривања једнакости у пружању
здравствене заштите деци независно од социјалног статуса или других специфичности породице.
Извршиоци: дечја одељења болница, институти/заводи за јавно здравље.

III
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Садржај – како се ради

Ко/Где

ОПШТИ ЦИЉ – ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА МАЛЕ ДЕЦЕ

Шта/активност

Документација/
евиденција
Напомена

У узрасту 13–15 месеци

• Допуна података из
Праћење раста и развоја
личне и породичне
анамнезе
Праћење психомоторног
развоја
• Систематски
педијатријски
Правовремено откривање
поремећаја и обољења. Рано преглед
предузимање терапијских
• Терапијске мере
и рехабилитационих
или упућивање
поступака
одговарајућим
специјалистима

• Психосоцијална
евалуација,
• Узимају се анамнестички
подаци.
• Мерење: (ТМ), (ТВ), (ОГ)
и уписивање вредности у
графиконе раста.
• Израчунавање ИТМ
• Клинички преглед
детета по системима уз
минимални неуролошки
преглед.
Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
саветовалиште за децу ДЗ

Код деце са
прематурном
ретинопатијом
упутити
офталмологу.
Децу која нису
имала обављен
Здравствени
ТЕОАЕ, а
картон,
у анамнези
извештај са
имају неки
специјалистичког од 9 фактора
прегледа
ризика за могуће
оштећење слуха
или се посумња
на оштећење
слуха, упутити
у педијатријски
аудиолошки
центар.

3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ – Предузимање одговарајућих терапијско-рехабилитационих поступака код деце са откривеним поремећајима и обољењима

2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ – Спречавање и сузбијање болести и рано откривање фактора ризика по правилан раст и развој

1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ – Спречавање одступања у нутритивном статусу, односно смањење за 20% броја потхрањене и смањење за 20% броја гојазне деце

Сврха – циљ
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Када

Табеле
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА MАЛЕ ДЕЦЕ

После обављеног
систематског прегледа

У узрасту 13–15 месеци

Када

Садржај – како се ради

Допуна налаза са
систематског прегледа

Кратка посета са
резултатима

Увид у резултате и/или
извештај специјалисте

Упућивање детета
стоматологу

Очување и унапређење
оралног здравља

Стоматолошки
преглед детета

Вакцинација против
морбила, рубеле и
паротитиса

Здравственоваспитни рад

Процена и савети о:
• распореду оброка,
• количини и врсти
намирница,
• нутритивној вредности
унетих намирница,
• физичкој активности
детета.

Провера
Заштита детета од морбила,
вакциналног статуса
рубеле, паротитиса
и вакцинација

Правилна исхрана

Шта/активност

Ко/Где

Здравствени
картон

Стоматолошки
картон

Здравствени
картон, картон
имунизације и
лични картон
о извршеној
имунизацији

Здравствени
картон
Протокол
здравственоваспитног рада

Документација/
евиденција

Вакцинацију
обавити према
важећем
календару
вакцинације

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Изабрани педијатар
саветовалишта за децу ДЗ

Изабрани педијатар,
Изабрани стоматолог ДЗ

Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
саветовалиште дечјег
диспанзера ДЗ

4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ – Очување и унапређење здравља жена после порођаја

Сврха – циљ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА MАЛЕ ДЕЦЕ
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После обављеног
систематског прегледа

У узрасту 18–24 месеци

Здравственоваспитни рад

Провера
вакциналног статуса
и вакцинација

Правилна исхрана

Заштита детета од дечје
парализе, дифтерије,
тетануса и великог кашља
Кратка посета са
резултатима

Процена и савети о:
• распореду оброка,
• количини и врсти
намирница,
• нутритивној вредности
унетих намирница,
• физичкој активности
детета.

• Праћење раста и развоја
• Правовремено
откривање поремећаја
и обољења. Рано
предузимање терапијских
и рехабилитационих
поступака.

Допуна налаза са
систематског прегледа

• Психосоцијална
евалуација
• Мерење: (ТМ), (ТВ), (ОГ)
и уписивање вредности у
графиконе раста
• Израчунавање ИТМ
• Клинички преглед детета
по системима
• Тестирање говорнојезичких способности и
упућивање логопеду.

• Допуна података из
личне и породичне
анамнезе
• Систематски
педијатријски
преглед
• Процењивање
говорно-језичких
способности
• Терапијске мере
или упућивање
одговарајућим
специјалистима.

Увид у резултате и/или
извештај специјалисте

Ревакцинација против
дечје парализе, дифтерије,
тетануса и великог кашља

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
саветовалиште дечјег
диспанзера ДЗ

Ко/Где

Здравствени
картон,
протокол
здравствено
-васпитног рада

Здравствени
картон, картон
имунизације и
лични картон
о извршеној
имунизацији

Документација/
евиденција

Вакцинацију
обавити према
важећем
календару
вакцинације

Уписати податке
о похађању
јаслица и
адаптацији

Напомена

20

Када

Табеле
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Циљани лекарски преглед

У 3. години

Када
• Увид у резултате и/или
извештај специјалисте
• Мерење: (ТМ), (ТВ), (ОГ)
и уписивање вредности у
графиконе раста
• Израчунавање ИТМ
• Остварује се увид у
утврђена одступања
од здравственог
стања на претходном
систематском прегледу.

• Контролни преглед
• Провера стања
код утврђених
одступања на
систематском
прегледу у другој
години.
• Провера
вакциналног
статуса и
вакцинација.
Обавезан контролни Упућивање детета
преглед логопеда
логопеду
Стомaтолошки
преглед детета
Провера
здравственог стања
и вакциналног
статуса

Праћење налаза са
претходног систематског
прегледа и ефеката
предузетих мера

Правовремено откривање
поремећаја гласа и говора и
благовремено предузимање
одговорајућих мера

Очување и унапређење
оралног здравља

Код упућивања детета у
предшколску установу и
друге видове колективног
боравка (видети у
текстуалном делу СМУ)
Физички преглед
Преглед крвне слике
(видети у текстуалном
делу СМУ)

Упућивање детета
стоматологу

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

Здравствени
картон

Стоматолошки
картон

Здравствени
картон

Документација/
евиденција
Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
саветовалиште за децу ДЗ
Патронажна сестра

Изабрани педијатар
Изабрани стоматолог ДЗ

Изабрани тим, логопед

Изабрани педијатар и
педијатријска сестра
саветовалишта дечјег
диспанзера ДЗ

Ко/Где

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА MАЛЕ ДЕЦЕ
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У 4. години

• Психосоцијална
евалуација
анамнестички подаци
• Мерење: (ТМ), (ТВ), и
уписивање вредности у
графиконе раста
• Израчунавање ИТМ
• Клинички преглед детета
по системима
• Тестирање говорнојезичких способности
• Идентификација
потенцијалне или појаве
злостављања
• Интервју, праћење раста,
напредовање, помоћ
родитељима
Процена и савети о
распореду оброка,
количини и врсти
намирница, нутритивној
вредности унетих
намирница, физичкој
активности детета
Давање лабораторијског
упута ради ККС

Допуна података из
личне и породичне
анамнезе
• Систематски
педијатријски
Праћење раста и развоја
преглед
Правовремено откривање
• Процењивање
поремећаја и обољења. Рано
говорно-језичких
предузимање терапијских
способности.
и рехабилитационих
Провера
поступака.
вакциналног статуса
• Кућна посета
и вакцинација.
• Здравствени надзор над
Промоција здравља,
децом са ризиком
превенција
злостављања
Надзор код
идентификације
здравственог стања

Правилна исхрана
Здравствено(прочитати претходни опис
васпитни рад
у узрасту 12– месеци)

Превенција дефицита
гвожђа

Контрола крвне
слике (ККС)

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
саветовалиште дечјег
диспанзера ДЗ

Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
саветовалишта за децу ДЗ
Патронажна сестра

Ко/Где

Здравствени
картон

Здравствени
картон,
протокол
здравствено
-васпитног рада

Здравствени
картон
Налог
патронажној
сестри за посету
Извештај
патронажне
сестре

Документација/
евиденција

Уписати податке
о похађању
вртића и
адаптацији.
Код одступања
предузети
терапијске мере
или упутити
одговарајућим
специјалистима

Патронажној
сестри се
даје налог за
посету детету и
породици

Напомена
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Када

Табеле

III

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА MАЛЕ ДЕЦЕ

После обављеног
систематског прегледа

У 4. години

Када

Обавезан контролни
преглед логопеда

Правовремено откривање
поремећаја гласа и говора и
благовремено предузимање
одговарајућих мера
Кратка посета са
резултатима

Обавезан контролни
преглед офталмолога • Упућивање детета
уколико овај преглед
офталмологу ради
није раније рађен или прегледа оштрине вида
није успео

Правовремено откривање
поремећаја вида и
благовремено предузимање
одговарајућих мера

Допуна налаза са
систематског прегледа

Проверава стање
кичменог стуба,
грудног коша и
стопала

Oткривање коштаномишићних деформитета
и предузимање мера
физикалне терапије и
рехабилитације

Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
саветовалиште за
предшколску децу ДЗ

• Увид у резултате и/или
извештај специјалисте

Здравствени
картон

Здравствени
картон
Стоматолошки
картон

Документација/
евиденција

Упутити
физијатру по
потреби

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Изабрани тим, логопед

Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
саветовалишта за децу ДЗ,
офталмолог

Изабрани педијатар

Изабрани педијатар
Изабрани стоматолог ДЗ

Изабрани педијатар и
педијатријска сестра/
саветовалиште за
предшколску децу ДЗ

Ко/Где

• Упућивање детета
логопеду

• Преглед кичменог стуба,
грудног коша и стопала

Упућивање детета
стоматологу

Стоматолошки
преглед детета

Очување и унапређење
оралног здравља

Мерење крвног притиска

Садржај – како се ради

Провера крвног
притиска

Шта/активност

Превенција артеријске
хипертензије

Сврха – циљ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА MАЛЕ ДЕЦЕ
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У 5. години

Очување и унапређење
оралног здравља

Праћење налаза са
претходног систематског
прегледа и ефеката
предузетих мера

Сврха – циљ

Садржај – како се ради

Стоматолошки
преглед детета

Упућивање детета
стоматологу

Ко/Где

Изабрани педијатар
Изабрани стоматолог ДЗ

Садржај контролног прегледа видети у текстуалном делу СМУ.

Шта/активност

Здравствени
картон
Стоматолошки
картон

Документација/
евиденција
Напомена
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Табеле

III

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА MАЛЕ ДЕЦЕ

Алгоритам поступака са злостављаним или занемареним дететом
АЛГОРИТАМ
ПОТУПАКА СА ЗЛОСТАВЉАНОМ ИЛИ ЗАНЕМАРЕНОМ ДЕЦОМ

III
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Очување здравља жена пре
Прилози
трудноће

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА MАЛЕ ДЕЦЕ

III
Прилози
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА MАЛЕ ДЕЦЕ

ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА УПУЋИВАЊЕ ТИМУ РАЗВОЈНОГ САВЕТОВАЛИШТА
Фактори ризика за упућивање тиму развојног саветовалишта

БИОЛОШКИ ФАКТОРИ РИЗИКА:
r недонесеност (37 и мање гестацијских недеља);
r пренесеност (преко 42 гестацијске недеље);
r перинатална асфисија;
r интракранијално крвављење или едем;
r хипербилирубинемија (преко 200 mcmol/L);
r низак Апгар скор (5 или мање);
r хипогликемија (испод 1,65 mmol/L);
r конвулзије, апноичне или цијанотичне кризе;
r неонатална сепса, менингоенцефалитис;
r дијабетес мајке (манифестни или латентни);
r епилепсија мајке;
r хипертензија изазвана трудноћом;
r интраутерине инфекције плода (токсоплазмоза, рубеола, цитомегаловирус,
листериоза, АИДС итд.);
r генетска обољења (хромозомска или метаболичка);
r сензомоторни хендикеп уочен у првој години живота (глувоћа, слепило, моторни или
ментални хендикеп).
ПСИХОЛОШКИ ФАКТОРИ РИЗИКА:
r ментална обољења у породици: шизофренија, манично-депресивна психоза,
пуерперална психоза, постпартална депресија;
r Поремећаји личности или понашања у породици: алкохолизам, наркоманија,
делинквенција, проституција, агресивно понашање;
r Прекид или лишавање раних емоционалних односа: смрт у породици нарочито смрт
мајке, честа рана одвајања због хоспитализације или било код другог разлога,
злостављана или занемаривана деца и напуштена деца.
ПОРОДИЧНИ И СОЦИЈАЛНИ ФАКТОРИ РИЗИКА
r Самохрана мајка, развод родитеља, усвојена деца, тешке хроничне или терминалне
болести родитеља, лоши социјално-економски услови живота, културна депривација
породице (неписменост, имиграција), елементарне и од људи изазване катастрофе
(земљотрес, поплава, рат, избеглиштво).

IV
Здравствена заштита
деце предшколског
и млађег школског узраста
4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Очување и унапређење здравља деце предшколског и млађег
школског узраста

V/1

4.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Развијање здравих стилова живота

V/1

4.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција ризика за најзначајније узроке
смртности, повреда, болести и неспособности

V/3

4.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Откривање ризика по здравље и поремећаје
здравља и предузимање одговарајућих поступака за њихово отклањање

V/5

4.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Омогућити адекватно праћење и процену рада
служби за здравствену заштиту деце, што обезбеђује документовање,
евиденцију и извештавање на начин прилагођен потреби адекватног
сагледавања здравствене ситуације

V/11

4.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Побољшати приступачност, доступност и
коришћење здравствене службе и квалитет здравствене заштите деци
са села, из сиромашнијих подручја, у ромским насељима

V/12

IV

Здравствена заштита деце предшколског
и млађег школског узраста

4.1. ОПШТИ ЦИЉ: Очување и унапређење здравља деце предшколског и млађег
школског узраста

4.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Развијање здравих стилова живота

АКТИВНОСТ 1.

Сачинити програм васпитања за здравље деце који
дефинише садржај и методе рада у складу са областима
које су приоритетне за овај узраст

Садржај: Програм се доноси на националном нивоу, дефинише активности здравствених
радника у области здравственог васпитања деце предшколског и млађег школског узраста, са
приоритетним темама: исхрана, физичка активност, вакцинација, превенција повређивања,
превенција злостављања и занемаривања, здравље уста и зуба.
Извршиоци: радни тим Института за јавно здравље Републике Србије „Др Милан
Јовановић Батут“.

АКТИВНОСТ 2.

Едуковати здравствене раднике и здравствене сараднике
укључене у бригу о здрављу деце овог узраста за
постизање већег нивоа знања

Садржај:ј Е
С
Едукација
ј доктора медицине, лекара специјалиста
ј
педијатрије
ј
ј и медицинских
сестара-техничара у домовима здравља, затим васпитача у предшколским установама и
здравствених сарадника и наставника у школама ради унапређења и стицања нових вештина
и знања из области промоције здравља кроз програме континуиране медицинске едукације,
акредитоване од стране Здравственог савета Републике Србије.
Извршиоци: институти/заводи за јавно здравље, здравствене установе свих нивоа
здравствене заштите-носиоци акредитованих програма са обученим едукаторима.

IV
1
Развијање здравих стилова живота

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
И МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

IV
Очување и унапређење здравља деце предшколског и млађег школског узраста

2

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
И МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Место рада: установе свих нивоа здравствене заштите, предшколске установе, школе,
институције локалне заједнице.
Документација: Извештаји о мониторингу и евалуацији спроведених едукација.

АКТИВНОСТ 3.

Спроводити здравствено васпитни рад у складу са
програмом васпитања за здравље са децом, родитељима,
односно старатељима по темама предвиђеним за овај
узраст, са посебним освртом на децу из осетљивих
популационих група

Садржај: Методама здравствено-васпитног
здрра
равствено васпитног рада преносе се знања и вештине у вези
и
са развијањем здравих навика (исхрана, физичка активност, здравље уста и зуба, безбедно
понашање) и спречавањем ризичног понашања и патње (повређивање, злостављање,
занемаривање), водећи рачуна о задовољавању специфичних потреба деце (посебно са
сметњама у развоју и хендикепом) и породица (сиромашне, сеоске породице, ромска
популација).
Обавеза лекара је да сваки сусрет са родитељем и са дететом плански искористи за једну
здравствено васпитну област (или сегмент веће области) предвиђену Програмом, а која
одговара узрасту детета, односно потреби везаној за здравствено стање детета. Тематску
дискусију или групни рад за до 10 родитеља, или деце на дату тему, по правилу једном
месечно, организују тимови здравствених радника и сарадника у дому здравља, односно
предшколској установи или школи, ромском насељу.
Извршиоци: специјалисти педијатрије, доктори медицине, доктори стоматологије,
медицинске сестре-техничари, васпитачи, школски наставници, ромски медијатори.
Место рада: лекарска ординација у служби за здравствену заштиту предшколске и
школске деце, стоматолошка ординација, дом здравља, предшколска установа, школа, ромско
насеље.
Документација: Протокол здравствено-васпитног рада, здравствени картон детета,
извештај о броју и врсти едукација и броју едукованих особа.

АКТИВНОСТ 4.

Примена прописа којима се забрањује дистрибуција
нездравих оброка у вртићима као и продаја нездраве
хране у школским продавницама и у близини школа

Садржај: Доношење и примена прописа којима ће се забранити дистрибуција нездравих
оброка у вртићима и продаја нездраве хране у школским продавницама и у близини
школа, укључујући и продавнице брзе хране, као и забрану продаје пића и цигарета
малолетницима.
Извршиоци: Министарство здравља, Министарство просвете и Министарство трговине
Репубике Србије.

АКТИВНОСТ 5.

Сензибилисати и укључивати све неопходне секторе и
представнике локалне самоуправе у акције за здравље
деце

Садржај: Развијање партнерства за здравље деце на локалном нивоу, кроз сарадњу са
институцијама и заинтересованим субјектима у локалној заједници, заједничко препознавање
здравствених потреба деце, дефинисање приоритета, осмишљавање и спровођење акција.
У локалној заједници основати здравствени одбор састављен од здравствених радника
и сарадника, васпитача и школских наставника, родитеља, представника невладиних
организација, едукованих волонтера.
Сарадња са локалном заједницом може се одвијати поједниначно - на нивоу једног
детета, затим групе деце, укупне популације деце, или пак институција.
Дом здравља треба да буде покретач акција на локалном нивоу које су окренуте
ка стварању безбедне средине за одрастање деце (нпр. кућни услови, дворишта
предшколских установа и школа, санитарно-хигијенско стање ромских насеља, модерне
справе за игру деце, игралишта, паркови).
Извршиоци: здравствени радници дома здравља, запослени у предшколској установи и
школи, предстваници локалне власти, заинтересовани родитељи;
Место рада: локална заједница
Документација: Извештај здравствених одбора о спроведеним промотивним
активностима, броју, врсти, учесницима
4.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција ризика за најзначајне узроке
смртности, повреда, болести и неспособности

АКТИВНОСТ 1.

Сачинити програм за превенцију повређивања у коме
се посебна пажња посвећује превенцији повређивања у
саобраћају и код куће

Садржај: Министарство здравља у сарадњи са другим министарствима и институцијама
иницира израду Програма за превенцију повређивања деце, ради дефинисања међусекторске
сарадње и заједничких интердисциплинарних програмских активности на спречавању
повреда и смањењу повређивања деце предшколског и млађег школског узраста. Ова се
активност спроводи на националном нивоу, кроз интерсекторску сарадњу одговорних
министарстава (здравство, просвета, саобраћај, унутрашњи послови, животна средина и
просторно планирање и др) и других владиних и невладиних институција.
Програмске активности, кроз групни здравствено-васпитни рад, усмерити и на
повећање знања родитеља, деце и јавности о безбедним условима у кући, саобраћају и
другим местима, као и стварање безбедне средине за децу, укључујући и игралишта и

IV
3
Превенција ризика за најзначајније узроке смртности, повреда, болести и неспособности

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
И МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

IV
Очување и унапређење здравља деце предшколског и млађег школског узраста

4

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
И МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

паркове. У свим лекарским ординацијама мора бити јасно видљив број телефона Центра
за контролу тровања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан
Чупић“ и Војномедицинске академије.
Образовати базу података о повредама за вођење регистра повређених лица. Ова
активност се спроводи на националном нивоу, а обезбеђује да се на индивидуалном
нивоу и према узрасним групама и полу прикупљају подаци који се односе најмање на
место, начин, узрок, здравствени исход повређивања и социјално-економски статус
повређене особе.
Извршиоци: радна група именована од стране Владе Републике Србије

АКТИВНОСТ 2.

Домови здравља спроводе програм обавезне имунизације
од заразних болести становништва Републике Србије у
сарадњи са институтима и заводима за јавно здравље,
локалном самоуправом и удружењима

Садржај: Имунизација сее спроводи у оквиру систематских и контролних прегледа премаа
Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима (Службени гласник РС број 11/2006),
са најмањим обухватом од 95%. У случају када се имунизација, из било којих разлога, не може
спровести као саставни део напред наведених прегледа, обавезно је да свакој имунизацији
претходи преглед лекара.
За маргинализоване групе деце, посебно деце из ромских насеља, организује се
имунизација по посебном програму, по типу кампањске имунизације на терену.
Едукација родитеља/старатеља о значају редовне вакцинације детета, као и едукација
становништва о значају комплетне вакцинације деце на одређеном локалитету спроводи
се кроз индивидуални и/или групни здравствено васпитни рад. Ову едукацију спроводе
здравствени радници дома здравља, а укључује се ромски медијатор, када су у питању деца
из ромских породица.
Извршиоци: изабрани педијатар, медицинска сестра, ромски медијатори, невладине
организације.
Место рада: саветовалиште дома здравља, ромска насеља, терен
Документација: здравствени картон, картон имунизације, лични картон имунизације,
вакцинална књижица.

АКТИВНОСТ 3.

Обезбедити спровођење законске регулативе у вези са
забраном пушења у просторијама у којима бораве деца

Садржај: Спроводити континуирану
кко
ра контролу
ко ро над
а применом
р е о прописа
ро са везаних
еза
заа
забрану пушења у здравственим установама и просторијама у којима бораве деца, као и у
вези са продајом цигарета малолетницима.

Едукација родитеља, запослених у предшколским установама и школама у вези са
штетним ефектима пасивног пушења.
Извршиоци: Комисија и други органи Министарства здравља Републике Србије,
институти и заводи за јавно здравље, здравствени радници и сарадници, васпитачи,
наставници
Место рада: дом здравља, предшколска установа, школа, места окупљања школске деце,
ромска насеља, терен.
Документација: Извештај о резултатима спроведене контроле у вези са забраном
пушења у здравственим установама, као и просторијама у којима бораве деца. Извештај о
спроведеним промотивним активностима, броју, врсти, учесницима.
4.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Откривање ризика по здравље и поремећаје
здравља и предузимање одговарајућих поступака за њихово отклањање

АКТИВНОСТ 1.

Обезбеђење адекватног праћења и процене нутритивног
статуса деце, увођење графикона раста

Садржај: Клиничка процена стања ухрањености се заснива на мерењу и поређењу телесне масе са стандардима телесних маса деце истог узраста и пола и обавезан је садржај систематских и контролних прегледа деце предшколског и млађег школског узраста.
Измерене вредности телесне висине (изражене у центиметрима, са тачношћу у
милиметрима), телесне масе (изражене у килограмима, са тачношћу од 100 грама), као
и осталих антропометријских података уписују се у здравствени картон, уз обавезно
регистровање датума (дан, месец и година) мерења.
Измерене вредности се затим упоређују са препорученим стандардима раста на графикону раста, односно одговарајућим табелама раста и пореде са вредностима измереним приликом претходних прегледа1.
Извршиоци: медицинска сестра врши мерење и уноси вредности у здравствени картон;
педијатар уноси податке у графикон раста.
Место рада: саветовалиште дома здравља, школа;
Документација: здравствени картон, графикон раста (графикони-карте раста са препорученим стандардима2.
1

Праћење раста и ухрањености деце спроводи се према стручно-методолошком упутству које је
саставни део приручника „Нови стандарди раста и ухрањености деце и адолесцената“
2
Удружења педијатара Србије (2009. године).
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АКТИВНОСТ 2.

Обезбеђивање суплемената у исхрани у вртићима и
посебно за децу из сиромашних и ромских породица, у
сарадњи са локалном самоуправом

Садржај: За децу која похађају вртић у години пред полазак у школу, а код које су на
основу процене нутритивног статуса, комплетног клиничког прегледа и резултата основних
лабораторијских испитивања (комплетна крвна слика, урин), утврђени специфични
нутритивни недостаци, као и код деце из сиромашних и ромских породица, обезбеђују се
суплементи у исхрани. Здравствени радници дома здравља припремају списак ове деце са
основним подацима и препорученим мерама и достављају га савету за здравље у локалној
самоуправи.
Извршиоци: здравствени радници, савет за здравље локалне самоуправе
Место рада: предшколска установа, школа, породица, ромско насеље
Документација: Здравствени картон детета, извештај о деци код које је потребно обезбедити суплементе у исхрани, извештај о реализованим активностима

АКТИВНОСТ 3.

Одговарајуће службе домова здравља спроводе
систематске и контролне прегледе ради откривања
чинилаца ризика за настанак поремећаја здравља и
примењују мере за њихово отклањање

б за здравствену заштиту предшколске и школске деце дома здравља спроводи
Служба
систематске и контролне прегледе деце предшколског и млађег школског узраста, утврђеном
динамиком са прописаним садржајем, а са циљем откривања чинилаца ризика за настанак
поремећаја здравља – како је дефинисано у овој активности под редним бројем 3, односно раног откривања поремећаја – како је дефинисано у активности под редним бројем 9. Стога су
напред наведене активности и по свом садржају, извршиоцима, месту рада и документацији
идентичне, те ће бити описане само на овом месту.
Систематском и контролном прегледу треба да присуствује родитељ.
На крају систематског односно контролног прегледа лекар/педијатар упознаје родитеља
са утврђеним стањем детета и указује на значај спровођења одговарајућих мера.
Уколико се превентивни преглед обавља код ученика једног разреда, присуствује учитељ,
у случају потребе педијатар преко њега позива родитеља детета. Такође, у овом случају, по
завршеном прегледу ученика, лекар/педијатар и медицинска сестра сачињавају анализу
показатеља здравственог стања ученика и извештај достављају надлежном диспанзеру и
наставном већу школе.

Систематски преглед
Систематским прегледима треба обухватити најмање 95% деце, а посебно код угрожених
групација (социјално угрожени, сеоска подручја, сиромашни, Роми) и то одговарајућег
годишта:
❧ у узрасту 6-7 година, односно пред упис у основну школу
❧ у другом полугодишту првог разреда основне школе (8. година) са обухватом од најмање 95% све деце
❧ у трећем разреду основне школе (10. година).
Садржај систематског прегледа у узрасту 6–7 години (пред упис у основну школу):
❧ анамнеза, психосоцијална евалуација, антропометријска мерења, мерење крвног
притиска, физички преглед, по већ описаном поступку у поглављу 6.3. – Здравствена заштита мале деце;
❧ ревакцинација предвиђена календаром вакцинације (ревакцина ММР, ДиТе, полио).
❧ дете се обавезно упућује: оториноларингологу, офталмологу, логопеду, стоматологу,
физијатру и у лабораторију (комплетан преглед крвне слике и преглед урина).
❧ у сарадњи са психологом (из дома здравља или из школе) врши се процена психофизичке и емоционалне зрелости детета.
❧ на основу извршених прегледа, анализа и обављене вакцинације, лекар издаје потврду за упис детета у школу.
❧ у оквиру систематског прегледа пред упис у основну школу, у случајевима када предузете мере за отклањање поремећаја у развоју нису довеле до задовољавајућег побољшања стања детета, дете са потребном медицинском документацијом педијатар
упућује тиму стручњака.
Извршиоци: изабрани педијатар у служби за здравствену заштиту предшколске деце,
медицинска сестра, тим развојног саветовалишта, офталмолог, оториноларинголог, логопед,
стоматолог и други специјалисти по упуту изабраног педијатра
Место рада: саветовалиште дома здравља.
Документација: здравствени картон, извештаји лекара специјалиста
Садржај систематског прегледа у другом полугодишту првог разреда основне школе
(8. година)
❧ анамнеза, психосоцијална евалуација, антропометријска мерења, мерење крвног
притиска, провера вакциналног статуса, физички преглед, по већ описаном поступку
у поглављу „Здравствена заштита мале деце“.
❧ по утврђеним одступањима деца се упућују на одговарајуће терапијске и рехабилитационе поступке. Деци код које је утврђен поремећај и која су упућена на одговарајуће
поступке прати се стање и контролним прегледима.
Извршиоци: лекар/педијатар у служби за здравствену заштиту школске деце,
медицинска сестра и други специјалисти по упуту педијатра;
Место рада: дом здравља, школа – уколико је обезбеђен адекватан простор;
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Документација: здравствени картон, извештаји лекара специјалиста.
Систематски преглед у 3. разреду основне школе
Садржај систематског прегледа у 3. разреду основне школе (10. година) одговара садржају
систематског прегледа у 1. разреду основне школе (8. година). У оквиру овог прегледа даје се
упут физијатру.
Извршиоци: лекар/педијатар у служби за здравствену заштиту школске деце,
медицинска сестра и други специјалисти по упуту педијатра
Место рада: дом здравља, школа – уколико је обезбеђен адекватан простор.
Документација: здравствени картон, извештаји лекара специјалиста
Документација
Контролни преглед
Контролне прегледе обављати код ученика:
❧ у другом (8–9. година) и четвртом разреду(10–11. година) основне школе, уз обухват
само оне деце код које је на систематском прегледу у првом или у трећем разреду,
односно претходном контролном прегледу, утврђено неко патолошко стање и/или
обољење, које је захтевало упућивање специјалисти или на одговарајућу дијагностичко-терапијску процедуру, уз процену спроведених мера и постигнутог успеха.
Садржај контролног прегледа:
❧ При контролном прегледу допунити податке из личне и породичне анамнезе, унети
нове значајне социо-економске податке, утврдити да ли су обављена сва допунска
испитивања на које је дете упућено при систематском прегледу. Ако је све планирано
спроведено, анализирати добијене налазе, односно резултате и проверити успешност спроведених мера. Уколико планирано није спроведено инсистирати на обављању тражених испитивања.
❧ Све патолошке налазе утврђене при контролном прегледу педијатар евидентира у
здравствени картон детета, а потом предузима потребне мере и прати њихово спровођење.
❧ Здравствено-васпитни рад усмерен на правилну исхрану, безбедност и превенцију
повређивања, хигијену детета и утицај штетних материја из дететове околине и слично прилагођен је специфичностима породице, узрасту детета и школској средини.
Извршиоци: лекар/педијатар у служби за здравствену заштиту школске деце,
медицинска сестра и други специјалисти по упуту педијатра
Место рада: дом здравља, школа – уколико је обезбеђен адекватан простор.
Документација: здравствени картон, извештаји лекара специјалиста

АКТИВНОСТ 4.

Стоматолошке службе домова здравља спроводе мере у
складу са Уредбом о Националном програму превентивне
стоматолошке здравствене заштите, врше процену и
откривање фактора ризика за појаву појединих обољења
уста и зуба; дефинишу превентивне и профилактичке
мере и активности за отклањање утврђених фактора
ризика

Садржај: Превентивни
Садржај
ни
и стоматолошки прегледи се спроводе према Националном
програму превентивне стоматолошке заштите (Службени гласник РС број 22, од 30. марта
2009. године), са обухватом од најмање 80% деце одговарајућег узраста.
Извршиоци: изабрани стоматолог.
Место рада: дом здравља
Документација: здравствени картон.

АКТИВНОСТ 5.

Саветовалишни рад на откривању и отклањању фактора
ризика за настанак поремећаја психомоторног и
психосоцијалног развоја и праћење здравственог стања
деце са проблемима у развоју кроз развијање тимова за
рад са децом са проблемима у развоју

ф
Садржај: видети поглавље Здравствена заштита мале деце, специфични
циљ 1.5, активност 5.

АКТИВНОСТ 6.

Доношење и примена закона за заштиту деце од
експлоатације и рада опасног по здравље

Садржај:
С
адржајј: Закон се доноси н
на националном нивоу, дефинише активности здравствених
радника и сарадника, као и других стручњака у области заштите деце од експлоатације
и рада опасног по здравље.
Извршиоци: радни тим Владе Републике Србије

АКТИВНОСТ 7.

Едукација здравствених радника и здравствених
сарадника, васпитача и наставника за препознавање свих
облика насиља над децом

Садржај: Едукација доктора
Садржај
докт
медицине, лекара специјалиста
ј
педијатрије,
ј
ј медицинских
сестара-техничара и здравствених сарадника у домовима здравља, као и васпитача у
предшколским установама, наставника у школама ради спречавања експлоатације деце
и препознавања насиља над децом кроз програме континуиране медицинске едукације,
акредитоване од стране Здравственог савета Републике Србије.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
И МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Извршиоци: носиоци акредитованих програма са обученим едукаторима.
Место рада: установе свих нивоа здравствене заштите, предшколске установе, школе,
институције локалне заједнице.
Документација: Извештаји о мониторингу и евалуацији спроведених едукација.

АКТИВНОСТ 8.

Здравствени радници и здравствени сарадници у
домовима здравља и у болницама обраћају посебну пажњу
на децу са повредама које указују на насиље и предузимају
одговарајуће мере у сарадњи са центрима за социјални
рад и органима унутрашњих послова

Садржај: Приликом спро
Садржај:
спровођења
роовођења превентивних
превентивних, као и прегледа по захтеву
захтеву, здравствени
и
радници спроводе и увид у промене/патолошка стања које се могу довести у везу са повредама
које указују на насиље. Посебно је то значајно у случају деце из породица код којих постоји
ризично понашање, односно ако се код детета уочавају знаци повређивања, као и промена
понашања, расположења и интересовања. Поред детаљног клиничког прегледа, лекар обавља
и разговор са дететом и/или са родитељем, као и са другим члановима породице, васпитачем
или учитељем, ако процени да је потребно. Такође упућује дете одговарајућем специјалисти и
на додатну дијагностику. Лекар или медицинска сестра (могуће је и поливалентна патронажна
сестра) из дома здравља покреће и иницијативу за активности центра за социјални рад, а по
потреби извештавају и органе унутрашњих послова. Код сумње на насиље поступа се према
одговарајућим протоколима односно водичима (видети активност 2, специфични циљ 7.1.6).
Извршиоци: лекар/педијатар, медицинске сестре-техничари, патронажне сестре,
васпитачи, наставници, социјални радници
Место рада: лекарска ординација у дому здравља и/или болници, стан/кућа, предшколска
установа, школа
Документација: здравствени картон детета, извештаји лекара специјалисте

АКТИВНОСТ 9.

Службе домова здравља раде на раном откривању
поремећаја кроз спровођење детаљних систематских
прегледа, што обухвата и проверу вакциналног статуса,
процену интелектуалног и емоционалног развоја,
стоматолошке прегледе. По утврђеним одступањима деца
се упућују на одговарајуће терапијске и рехабилитационе
поступке. Деци код које је утврђен поремећај и која су
упућена на одговарајуће поступке прати се стање на
контролним прегледима

Садржај: видети активност 3. у оквиру овог циља

АКТИВНОСТ 10.

Домови здравља и друге здравствене установе раде на
раном откривању акутних поремећаја здравља деце овог
узраста и упућивању на одговарајуће терапијске поступке

Садржај: Прегледи по захтеву, због болести и повреда обављају се ради раног дијагностификовања обољења или патолошког стања и благовременог предузимања третмана
односно терапијско-рехабилитационих поступака (амбулантно, у кући или у болници).
Извршиоци: лекар-педијатар, медицинска сестра.
Место рада: лекарска ординација у дому здравља.
Документација: здравствени картон детета, извештаји лекара специјалиста
Документација

АКТИВНОСТ 11.

Домови здравља и одговарајуће болничке установе
раде на раном откривању поремећаја и лечењу деце са
проблемима у моторном, социјалном или емоционалном
развоју

Садржај: видети поглавље „Психосоцијални развој и ментално здравље“, специфичан
циљ 1.3, активност 1
4.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Омогућити адекватно праћење и процену рада
служби за здравствену заштиту деце, што обезбеђује документовање,
евиденцију и извештавање на начин прилагођен потреби адекватног
сагледавања здравствене ситуације

АКТИВНОСТ 1.

Унапређење медицинске документације кроз
евидентирање и извештавање, водећи рачуна да се
популациона група узраста од пет до девет година посебно
прати

Садржај: видети поглавље „Здравствена заштите мале деце“, специфичан циљ 1.8,
активност 1

IV
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
И МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

АКТИВНОСТ 2.

Процена рада служби за здравствену заштиту
предшколске и школске деце у домовима здравља

Садржај:ј видети поглавље „Здравствена
С
З
заштите мале деце“,“ специфичан
ф
циљ 1.8,
активност 2

АКТИВНОСТ 3.

Процена рада педијатријских болничких одељења

Садржај:ј видети поглавље „Здравствена
С
З
заштите мале деце“,“ специфичан
ф
циљ 11.8,
8
активност 3
4.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Побољшати приступачност, доступност и
коришћење здравствене службе и квалитет здравствене заштите деци
са села, из сиромашнијих подручја, у ромским насељима
Садржај: видети поглавље „Здравствена заштите мале деце“, специфичан циљ 1.7,
активност 1

6–7 година (пред упис у
основну школу)

Када

• Допуна података
из личне и
породичне
анамнезе
• Систематски
педијатријски
преглед
• Терапијске мере
или упућивање
одговарајућим
специјалистима

Обавезан
контролни преглед
офталмолога
Обавезан
Упућивање детета
контролни преглед оториноларингологу ради
оториноларинголога аудиометрије

Праћење раста и развоја
Правовремено откривање
поремећаја и обољења. Рано
предузимање терапијских
и рехабилитационих
поступака.

Откривање поремећаја
вида и благовремено
предузимање одговарајућих
мера

Откривање поремећаја
слуха и благовремено
предузимање одговарајућих
мера

Ко/Где

Упућивање детета
офталмологу

Здравствени
картон

Документација/евиденција

Код одступања
предузети
терапијске мере
или упутити
одговарајућим
специјалистима

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Изабрани тим саветовалишта за
децу ДЗ, оториноларинголог

Изабрани тим саветовалишта за
децу ДЗ, офталмолог

• Психосоцијална
евалуација
• Мерење: (ТМ), (ТВ) и
уписивање вредности у
графиконе раста
• Израчунавање ИТМ
• Клинички преглед детета Изабрани педијатар и
педијатријска сестра (тим)
по системима (видети
саветовалиштa за децу ДЗ
текстуални део СМУ).
• Мерење крвног притиска
• Тестирање говорнојезичких способности
• Давање лабораторијског
упута ради контроле ККС
и прегледа урина

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

ОПШТИ ЦИЉ: ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
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6–7 година (пред упис у
основну школу)

Процена
интелектуалног
и емоционалног
развоја
Стоматолошки
преглед детета

Провера
вакциналног статуса
и вакцинација

Очување и унапређење
оралног здравља

Заштита детета од дечје
парализе, дифтерије,
тетануса, морбила, рубеле и
паротитиса.

Обавезан контролни
преглед логопеда

Правовремено откривање
поремећаја гласа и говора и
благовремено предузимање
одговарајућих мера

Процена психо-физичке
и емоционалне зрелости
детета

Обавезни
физијатријски
преглед

Шта/активност

Откривање деформитета
коштано-мишићног
система и предузимање
мера физикалне терапије и
рехабилитације

Сврха – циљ

Изабрани педијатар,
саветовалиште за децу.
Изабрани стоматолог ДЗ

Изабрани тим саветовалишта
за децу ДЗ

Друга ревакцинација
против дечје парализе,
дифтерије, тетануса и
прва ревакцинација
против морбила, рубеле и
паротитиса.

Изабрани педијатар и
психолог (школски)

Изабрани тим саветовалишта
за децу ДЗ, логопед

Изабрани педијатар и
физијатар

Ко/Где

Упућивање детета
стоматологу

Процењивање
психофизичке и
емоционалне зрелости

Упућивање детета логопеду

Упућивање детета
физијатру

Садржај – како се ради

Здравствени
картон
детета, картон
имунизације и
лични картон
о извршеној
имунизацији

Здравствени
картон

Документација/
евиденција

Вакцинацију
обавити према
важећем
календару
вакцинације

Напомена

14

Када

Табеле

IV
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Допуна налаза са
систематског прегледа

Сврха – циљ

Праћење раста и развоја.
Правовремено
откривање поремећаја
I разред – 8 година (пролеће) и обољења и рано
предузимање терапијских
и рехабилитационих
поступака.

После обављеног
систематског прегледа

Када

Здравствени
картон

Документација/
евиденција
У складу са
Правилником о
пружању додатне
подршке детету
и ученику са
сметњама у
развоју издаје се
потврда за упис
у школу или се
дете упућује тиму
стручњака ради
предузимања
даљих
дијагностичких,
терапијских и
рехабилитационих мера.

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Изабрани педијатар/лекар и
медицинска сестра у служби за
здравствену заштиту школске
деце ДЗ

• Психосоцијала
евалуација
• Узима и допуњује
анамнестичке податаке,
• Мерење: (ТМ), (ТВ) и
уписивање вредности у
графиконе раста
• Израчунавање ИТМ
• Клинички преглед детета
по системима

• Допуна података из
личне и породичне
анамнезе
• Упознавање и
провера налаза
код утврђених
одступања на
систематском
прегледу пред упис
у школу
• Систематски
педијатријски
преглед
Провера вакциналног
статуса и вакцинација

Ко/Где

Кратка посета са
резултатима

Садржај – како се ради

• Увид у резултате и/или
извештај специјалисте
Изабрани тим саветовалишта
• Процена здравственог
за децу ДЗ
стања и издаје се потврда
за упис у школу.

Шта/активност

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
И МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
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Допуна налаза са
систематског прегледа

Очување и унапређење
оралног здравља

Стоматолошки
преглед детета

Упућивање детета
томатологу

• Увид у резултате и/или
• Контролни преглед
извештај специјалисте
Провера стања код
• Мерење: (ТМ), (ТВ) и
утврђених одступања уписивање вредности у
на систематском
графикон раста.
прегледу у I разреду
• Израчунавање ИТМ
(8. година)

Кратка посета са
резултатима

Увид у резултате и/или
извештај специјалисте

Мерење крвног притиска
на стандардизован начин

Провера крвног
притиска

Превенција артеријске
хипертензије

Садржај – како се ради

Правилна исхрана и
Здравственоредовна физичка активност васпитни рад

Праћење налаза са
претходног систематског
прегледа и ефеката
II разред – 8–9 година (јесен) предузетих мера

После обављеног
систематског прегледа

I разред: 7– 8 година
(пролеће)

Шта/активност
Процена и савети о:
• распореду оброка,
количини и разноврсност
намирница, нутритивној
вредности унетих
намирница,
• физичкој активности
детета

Сврха – циљ

Изабрани стоматолог

Изабрани педијатар/лекар и
медицинскасестрау служби за
здравствену заштиту школске
деце ДЗ

Ко/Где

Стоматолошки
картон

Здравствени
картон

Здравствени
картон детета,
протокол
здравствено-васпитног рада

Документација/
евиденција
Напомена
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III разред: 9–10 година

III разред: 9–10 година

Када

Обавезни
физијатријски
преглед

Превенција поремећаја
раста и развоја и коштано-мишићних деформитета
Упућивање детета
физијатру

Мерење крвног притиска
на стандардизовани начин
(види Смернице)

Провера крвног
притиска

• Допуна података из
личне и породичне
анамнезе
• Систематски
педијатријски
преглед
• Провера
вакциналног
статуса и
вакцинација

Превенција артеријске
хипертензије

• Психосоцијална
евалуација
Узима и допуњује
анамнестичке податаке,
• Мерење: (ТМ), (ТВ и
уписивање вредности у
графиконе раста
• Израчунавање ИТМ
• Клинички преглед детета
по системима (видети
текстуални део СМУ).

Правилна исхрана и
Здравственоредовна физичка активност васпитни рад

Садржај – како се ради

Шта/активност

Процена и савети о:
• распореду оброка,
количини и разноврсност
намирница,
• нутритивној вредности
унетих намирница,
• физичкој активности
детета

Праћење раста и развоја.
Правовремено
откривање поремећаја
и обољења и рано
предузимање терапијских
и рехабилитационих
поступака.

Сврха – циљ

Здравствени
картон,
протокол
здравствено
-васпитног рада

Документација/
евиденција

У случају
одступања од
уобичајеног
развоја,
предузимају се
терапијске мере
или упућивање
одговарајућим
специјалистима

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Поред описаног тима ШД и
физијатар ДЗ

Изабрани тим ШД

Изабрани педијатар/лекар и
медицинскасестрау служби за
здравствену заштиту школске
деце ДЗ

Ко/Где
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Стоматолошки
преглед детета

Праћење налаза са
претходног систематског
прегледа и ефеката
предузетих мера

Очување и унапређење
оралног здравља

IV разред – 10–11 година

• Увид у резултате и/или
извештај специјалисте
Контролни преглед
•
Мерење: (ТМ), (ТВ) и
Провера стања код
утврђених одступања уписивање вредности у
графиконе раста
на систематском
прегледу у III разреду • Израчунавање ИТМ
(9–10 годима)
• Увид у утврђена
одступања
Упућивање детета
стоматологу

Увид у резултате и/или
извештај специјалисте

Кратка посета са
резултатима

Допуна налаза са
систематског прегледа

Упућивање детета
стоматологу

После обављеног
систематског прегледа

Стоматолошки
преглед детета

Садржај – како се ради

Очување и унапређење
оралног здравља

Шта/активност

III разред – 9–10 година

Сврха – циљ

Изабрани педијатар ШД
Изабрани стоматолог

Изабрани тим ШД

Изабрани педијатар ШД,
Изабрани стоматолог ДЗ

Ко/Где

Здравствени
картон
Стоматолошки
картон

Здравствени
картон

Документација/
евиденција
Напомена
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Здравствена заштита адолесцената
узраста од 10 до 18 година или до
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5.1. ОПШТИ ЦИЉ: Очување и унапређење здравља адолесцената узраста 10 до
навршених 18 година, односно до завршетка средњешколског образовања
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Здравствена заштита адосесцената
узраста од 10 до 18 година или
до завршетка средње школе

5.1. ОПШТИ ЦИЉ: Очување и унапређење здравља адолесцената узраста 10 до
навршених 18 година, односно до завршетка средњешколског образовања

5.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Усвајање здравих стилова живота код адолесцената

Лекар може да помогне у очувању и унапређењу здравља адолесцената:
❧ лечењем акутних и хроничних обољења,
❧ пружањем помоћи у ситуацијама које код њих изазивају забринутост,
❧ пружањем подршке да усвоје здрав стил живота,
❧ превенцијом ризичних понашања и подстицањем да престану да се ангажују у
ризичним понашањима,
❧ пружањем помоћи у време криза, пружањем подршке у разрешавању проблема,
❧ пружањем помоћи да ступе у контакт с другим службама које им могу пружити
специфичне услуге.

АКТИВНОСТ 1.

Израда програма промоције здравља адолесцената којим
се дефинишу носиоци активности и области које су
приоритетне за овај узраст

Садржај: Програм се доноси
Садржај
дон
на националном нивоу, дефинише
ф
активности здравствених радника у области промоције здравља адолесцената, са приоритетним темама: здрава
и уравнотежена исхрана, превенција гојазности и поремећаја исхране, физичка активност,
здравље уста и зуба, репродуктивно здравље, ментално здравље, превенција употребе дувана, алкохола и илегалних психоактивних супстанци превенција повређивања и тровања,
насиља међу адолесцентима, злостављања, занемаривања и експлоатације адолесцената, као
и превенцијa обољења која настају због неповољних утицаја спољашње средине (снабдевање

V
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Усвајање здравих стилова живота код адолесцената

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

V
Очување и унапређење здравља адолесцената узраста 10 до 18 година,
односно до завршетка средњошколског образовања

2

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

неисправном водом за пиће, небезбедно одлагање отпадних материја, унутрашње и
спољашње аерозагађење, микробиолошка и хемијска неисправност хране).
Извршиоци: радни тим Института за јавно здравље Републике Србије „Др Милан
Јовановић Батут“.

АКТИВНОСТ 2.

Спроводити промоцију здравља усмерену на све
адолесценте, а посебно на осетљиве групе, али и на
родитеље

Садржај: Методама здравствено-промотивног рада преносити знање у циљу развијања
С
вештина и здравих навика (исхрана, физичка активност, здравље уста и зуба, репродуктивно
и ментално здравље) и спречавања ризичног понашања (ризично сексуално понашање,
употреба дувана, алкохола и илегалних психоактивних супстанци, повређивање, насиље,
злостављање, занемаривање и експлоатација), као и превенције обољења која настају због
неповољних утицаја спољашње средине, водећи рачуна о задовољавању специфичних потреба посебно вулнерабилних адолесцената и њихових породица. Вулнерабилни су адолесценти који никад нису похађали школу, који нису наставили школовање после основне
школе, они који су напустили школу, са физичким или менталним инвалидитетом, који
живе у сиромаштву, адолесценти Роми, интерно расељена лица, избегла лица, адолесценти
који живе и раде на улици, који живе у институцијама.
Извршиоци: специјалисти педијатрије, доктори медицине, медицинске сестре-техничари, патронажне сестре, психолози, вршњачки едукатори, наставно особље у школи, ромски медијатори.
Место рада: лекарска ординација у служби за здравствену заштиту школске деце и саветовалиште за младе дома здравља, стан/кућа, школа, домови ученика, институције у којима живе млади, места на којима се окупљају млади, ромско насеље.
Документација: Протокол здравствено васпитног рада, здравствени картон детета, извештаји школе и институција у којима живе млади о активностима на промоцији здравља.

АКТИВНОСТ 3.

Систематски прегледи и контролни прегледи ради
праћења раста, развоја, здравственог стања, понашања
адолесцената, раног откривања поремећаја здравља
и ризичних понашања, знакова занемаривања и
злостављања

Систематски преглед
Систематским прегледима обухватити најмање 95% адолесцената одговарајућег годишта.

За ученике са инвалидитетом систематски прегледи се врше сваке године. При овим
прегледима обавезно консултовати стручњаке који се баве проблемима адолесцената
са физичким или менталним инвалидитетом (физијатар, ОРЛ, дефектолог, педагог,
психолог, психијатар, радни терапеут)

За планирање и спровођење систематских прегледа адолесцената одговорне су службе
за здравствену заштиту школске деце у домовима здравља у сарадњи са школама, домовима
ученика, институцијама у којима живе адолесценти.
Приступ адолесцентима треба да буде узрасно оријентисан и заснован на степену
достигнутог психосоцијалног и емоционалног развоја, као и родно сензитиван.
У раној адолесценцији тежиште разговора је на нормалном расту и развоју, и
одступањима од нормалног раста и развоја, у средњој на забављању, дружењу,
понашањима која носе ризик по здравље, а у касној на понашањима штетним по
здравље и професионалном усмерењу

Систематски преглед сваког адолесцента обавља се у ординацији код изабраног педијатра/лекара, по позиву и у заказаном термину или у договору са школом организују се
систематски прегледи ученика по одељењима, према унапред сачињеном плану.
Напомена: У оба случаја је потребно обезбедити услове за приватност, односно да прегледу присуствују само педијатар/лекар, медицинска сестра и адолесцент/киња. За преглед
једног адолесцента/киње треба планирати најмање 30 минута.
Садржај и начин извођења систематског прегледа:
Систематски преглед у 12, 14, 16. и 18. години:
У оквиру систематског прегледа обавља се комплетан физички преглед.
❧ Медицинска сестра/техничар узима податке од адолесцента/киње, а по потреби и од
родитеља или старатеља, мери телесну масу (ТМ), телесну висину (ТВ), крвни притисак, оцењује општу хигијену одеће, обуће и чистоће коже и косе и податке уписује
у здравствени картон.
Преглед адолесцента/киње обавезно се врши у присуству треће особе-медицинске
сестре/техничара. Прегледу може да присуствује и родитељ уколико то адолесцент/
киња жели
❧ Лекар у здравствени картон уноси најважније податке из личне и породичне анамнезе, проверава вакцинални статус на основу писане документације, утврђује да ли
треба спровести допунску вакцинацију или ревакцинацију, бележи податке о алергији (посебно на лекове), као и евентуалне знакове злостављања, занемаривања или
самоповређивања, уписује вредност крвног притиска, бележењем вредности ТВ у
графикон раста процењује да ли адолесцент/киња има одговарајућу висину за узраст
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и израчунавањем индекса телесне масе (ИТМ) процењује ухрањеност и класификује као: потхрањеност (<П5), нормалну ухрањеност (П5-П85), предгојазност (П85-95),
гојазност (>П95), тешка (морбидна гојазност >П99) или према Новим стамдардима
раста СЗО1, у односу на Z скор: веома потхрањен (<–3), потхрањен (<–2), нормално
ухрањен (0 и <–1), у ризику (>1), преухрањен (>2), гојазан (>3).
Бележи датум прве менструације, редовност, дужину циклуса, обилност, болност.
❧ Узети анамнезу. Специфичност анамнезе код адолесцената огледа се у психосоцијалној евалуацији. Психосоцијалном анамнезом се утврђују фактори ризика по здравље
и протективни фактори. У здравствени картон адолесцента/киње изабрани педијатар/
лекар уписује податке о: 1. породици (састав и чланове породице, услове живота, однос адолесцента/киње и чланова породице, односе међу другим члановима породице);
2. образовању/запослењу (ниво достигнутог образовања и општи успех, планови за
будућност у погледу образовања/запослења, безбедност у школи/на радном месту); 3.
исхрани (кратка анамнеза исхране, посебно обратити пажњу на ТМ, доживљај слике тела и евентуалне поремећаје понашања у исхрани); 4. активностима (дружење са
вршњацима истог и супротног пола, рекреативне активности, забављање, партнерски
односи); 5. психоактивним супстанцама (ПАС) и анаболичким стероидима (употреба дувана, алкохола, илегалних ПАС, анаболичких стероида, коришћење ПАС међу
вршњацима, у породици, вожња под утицајем ПАС); 6. сексуалности (сексуална активност, употреба кондома и других контрацептивних средстава, сексуална орјентација,
сексуално злостављање); 7. расположењу и емоцијама (посебно обратити пажњу на
знаке депресије (осећање депресивности, усамљеност, туге, безнађа), проблеме импулсивности, контроле беса и анксиозности, поремаћаје апетита и сна, суицидалне мисли
и планови, покушаје суицида); 8. безбедности (употреба сигурносног појаса, кациге у
вожњи, ризик од насиља, учешће у тучама, ношење оружја).
❧ Питања која могу помоћи да се открије занемаривање и злостављње адолесцента
наведена су у Прилогу.
❧ За процену раста и стања ухрањености адолесцената користе се графикони из приручника „Нови стандарди раста и ухрањености деце и адолесцената“.
❧ Урадити физички преглед: при уласку у ординацију и при прегледу лекар оцењује телесно држање као добро или лоше то јест као постуралну инсуфицијенцију. Прегледати кожу целог тела и видљиве слузокоже (боја, влажност, еластичност), забележити присуство ефлоресценција (акни, пигментисаних и депигментисаних промена,
брадавица, гљивичних инфекција, шуге, појачане маљавости и хирзутизма);
❧ Прегледати главу (конфигурација, положај очних јабучица, деформација ушију и носа,
квалитет косе, присуство алопеције); усну дупљу (присуство angulus infectiosus-а,
боја слузокоже и присуство улцерација, обложеност језика, изглед непца, непчаних
лукова, величина и боја тонзила, присуство ексудата у криптама, изглед задњег зида
ждрела, и стање гингива и зуба); врат (положај и држање, палпација лимфних жлезда на предилекционим местима, као и штитасте жлезде).
❧ Преглед грудног коша се састоји из инспекције симетричности покрета при дисању,
палпације, перкусије и аускултације плућа (одређује се однос инспиријума и експиријума, фреквенција и тип дисања) и срца (ритам, фреквенција, квалитет срчаних
тонова, присуство шумова и кликова). Мерење крвног притиска манжетама одговарајуће ширине, обавезно је при сваком систематском прегледу, према Европским
смерницама за превенцију, дијагнозу и терапију високог крвног притиска код деце

и адолесцената, 2010; www.imd.org.rs. Код девојака проценити степен развоја дојки,
палпирати дојке да би се утврдило да ли постоје тумефакције. Код младића утврдити да ли постоји гинекомастија или тумефакције.
❧ Преглед трбуха се врши инспекцијом у стојећем и лежећем положају, палпацијом,
површном и дубоком, као и палпацијом јетре и слезине. Извршити перкусију бубрежних ложа. Проверити евентуално постојање хернија и тумефакција.
❧ Преглед гениталија са проценом пубертетског развоја код младића обухвата процену
секундарних сексуалних карактеристика (маљавост стидног предела, пазуха, груди и
лица), инспекцију и палпацију скротума. Утврдити да ли се тестиси налазе у скротуму, њихову величину и конзистенцију, постојање чворова, варикокеле или ингвиноскроталне херније. Утврдити да ли постоји фимоза. На основу изгледа спољашњих
гениталија и пубичне маљавости одредити степен пубертетског развоја по Танеру. Код
девојака педијатар процењује секундарне сексуалне карактеристике (развој дојки,
стидна и пазушна маљавост), врши инспекцију спољашњих гениталија и утврђује
присуство инфламације, гениталних брадавица, или других лезија. На основу развоја
дојки и пубичне маљавости одредити степен пубертетског развоја по Танеру.
❧ Преглед коштано-мишићног система треба вршити по сегментима инспекцијом почев од раменог појаса и горњих екстремитета, упоређујући леву и десну страну, па
преко кичме и грудног коша и карлице, и завршити прегледом доњих екстремитета.
Најчешћи деформитети грудног коша су протрузиони (pectus carinatum-кокошије
груди) и депресивни (pectus excavatum-левкаст грудни кош), а кичменог стуба кифоза, сколиоза, кифосколиоза, лордоза. Испитати симетричност доњих екстремитета.
Проценити постојање деформација стопала (pedes plani, pes adductus, pes calcaneus).
❧ Урадити неуролошки преглед и процену психичког статуса: проценити координацију, мишићни тонус, грубу моторну снагу, сензибилитет, присуство физиолошких
рефлекса, симетричност рефлекса и евентуално присуство патолошких рефлекса.
При процени психичког статуса треба узети у обзир развојно очекиване промене у
начину функционисања адолесцената (нпр. бунтовност, колебљивост расположења,
променљивост понашања, видети Прилог). Потребна је процена целокупног когнитивног, емоционалног и социјално прихватљивог функционисања.
❧ Обавити саветодавни разговор: саветовање о правилној, здравој исхрани и одржавању пожељне телесне масе, о важности физичке активности уз подстицање и охрабривање да се редовно бави безбедним физичким активностима, да не ступа прерано
у сексуалне односе, или уколико је адолесцент/адолесценткиња сексуално активан
о потреби да заштити себе и партнера од трудноће, ППИ и сексуалне експлоатације
и злостављања, о значају избегавања дувана, алкохола, других ПАС и анаболичких
стероида, или ако користи било коју ПАС да се мотивише да престане са њеном употребом, да се охрабри да потражи помоћ ако је жртва злостављања или занемаривања, како да избегне повреде или умањи ризик за настанак повреда, да уколико је
често нарасположен, тужан, има осећање безнађа, мисли да живот нема смисла, има
суицидалне идеје, има потребу да се самоповређује треба да се обрати свом педијатру/лекару или психологу.
❧ Извршити процену способности за физичко васпитање: Лекар процењује способност ученика за савладавање програма на часовима физичког васпитања. Евидентирати да ли се адолесцент редовно бави спортом или рекреацијом најмање три
пута недељно. За адолесценте који не могу због свог здравственог стања да прате у
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целости наставу физичког васпитања потребно је припремити специфичне програме
чији садржај ће надзирати лекар.
❧ За адолесценте који имају лоше држање тела, организовати посебне вежбе корективне
гимнастике које би се спроводиле уз помоћ и контролу физиотерапеута и физијатра.
Оцена способности за активно бављење спортом врши се у специјализованим амбулантама спортске медицине.
❧ У оквиру сваког систематског прегледа треба оставити довољно времена адолесценту/кињи да постави питања којима је тренутно заокупљен, односно могућност да
разјасни неке недоумице.
❧ Након узете анамнезе и завшеног физичког прегледа, лекар стиче увид у факторе ризика, протективне факторе и здравствено стање адолесцента и процењује које су неопходне информације и интервенције које му одмах пружа или заказује наредни сусрет.
Уколико педијатар у оквиру психосоцијалне евалуације не открије психосоцијалне
проблеме или ризично понашање адолесцента, треба похвалити адолесцента због
здравог стила живота и мотивисати га да настави да се понаша на исти начин
❧ Завршетак систематског прегледа: Ако се утврди да адолесцент/киња има здрав животни стил, нормално се развија и физички налаз је уредан, треба га/је похвалити
због здравог животног стила и подстаћи га/је да настави да чува здравље и редовно
се контролише код лекара. Уколико се код адолесцента/киње открије психосоцијални проблем, треба проценити тежину проблема. Ако се педијатар осећа компетентним да помогне адолесценту/кињи и/или његовим/њеним родитељим/старатељима
да реше проблем потребно је да закаже посебан сусрет како би се наставио рад на
решавању овог проблема. У случају да се педијатар не осећа компетентним за решавање проблема адолесцента/киње потребно је да га/је упути у саветовалиште за
адолесценте или лекару друге специјалности.
❧ Адолесценте код којих се утврде одступања од нормалног развоја или патолошко
стање, по потреби упутити на допунска испитивања и/или им дати терапију, заказати
следећи преглед.
❧ Педијатар треба у оквиру психосоцијалне евалуације да процени да ли је откривени
ризик по здравље низак, умерен или висок. Уколико је процена да је ризик по здравље низак, потребно је да адолесценту пружи информације у вези са проблемом и
подстаћи га на здрав стил живота. Ако процени да је ризик умерен и осећа се компетентним, педијатар може да пружи помоћ у решавању откривеног проблема пружајући му основне информације о ризицима по здравље и предлажући му да заједно
дефинишу план промене понашања.
Педијатар упућује адолесцента одређеном специјалисти или у одређену установу
у следећим ситуацијама (ризик по здравље висок):
• покушај суицида или суицидалне идеје
• злоупотреба психоактивних супстанци
• психоза
• тешкоће у учењу
• проблеми понашања који трају од детињства

• проблем перзистира упркос интервенцијама педијатра/лекара који пружа
здравствену заштиту адолесценту
• бежање од куће
• антисоцијално понашање
• педијатар/лекар не поседује знање и вештине које су потребне за решавање
одређеног проблема
❧ У оквиру систематског прегледа, врше се и лабораторијски прегледи, прилог Картон
(превентивног), систематског и контролног прегледа. За обим и учесталост лабораторијских анализа у оквиру систематског и контролног прегледа видети табелу.
❧ Обавити здравствено-васпитни разговор са родитељима два пута у току адолесценције (у раној и средњој адолесценцији). Овај разговор се може обавити након
систематског прегледа адолесцента/киње или независно од њега. У оквиру ових
разговора родитељи односно старатељи треба да добију упутства и савете о: очекиваним физичким и психичким променама карактеристичним за адолесценцију
и евентаулним одступањима од нормалног развоја симптомима и знацима телесних обољења и емоционалних поремећаја; о понашању родитеља или старатеља која
подстичу нормалан развој адолесцента и олакшавају му одрастање; како да разговарају са адолесцентима о понашањима која су у вези са здрављем, планирају породичне активности и послуже као узори понашања; како да помогну адолесцентима да
избегну потенцијално штетна понашања (надзор над социјалним и рекреативним
активностима адолесцента, надзор над коришћењем моторних возила, посебно за
нове возаче, избегавање држања оружја у кући. Родитељима или старатељима који
имају оружје у кући треба саветовати да оружје учине недоступним за адолесценте, уклањање оружја и потенцијално леталних лекова из куће. У оквиру разговора
треба оставити довољно времена родитељу да постави питања у вези са понашањем
адолесцента, развојем, проблемима у комуникацији, у школи, уоченим одступањима
у развоју и сл.

Врло мали проценат адолесцената због свог здравственог стања треба да буде
ослобођен наставе физичког васпитања

Садржај циљаног прегледа у 13, 15, и 17 години (када се не обавља комплетан физички
преглед)
Овај преглед подразумева обављање разговора са адолесцентом (психосцијална
евалуација /скрининг и саветодавни разговор са адолесцентом/кињом) и мерење ТМ,
ТВ, израчунавање ИТМ и мерење крвног притиска. Овај преглед обавља се сваке године
када адолесцент нема систематски преглед.
У оквиру овог прегледа обавезно питати адолесента/кињу да ли има неких телесних
тегоба и знакова обољења и у случају да има било какве симптоме и знаке обољења
извршити детаљну евалуацију.
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Садржај и начин извођења психосоцијалног скрининга, односно евалуације детаљно
је описан у претходном тексту.
Извршиоци: изабрани педијатар/лекар и медицинска сестра
Место рада: дом здравља
Документација: здравствени картон адолесцента (видети Прилог)
Напомена: Доношење одлуке о пристанку на медицинску меру код малолетног пацијента налази се у прилогу (Прилози).
Циљани преглед се изводи независно, а може се укључити у контролни преглед адолесцената којима је на претходном систематском прегледу утврђено неко одступање.
Особитост циљаног (превентивног) прегледа у завршном разреду
основне и средње школе
Код свих ученика осмог разреда основне школе при превентивном прегледу обавезно
урадити лабораторијске анализе, по потреби преглед офталмолога и специјалисте ОРЛ
уз консултацију и других специјалиста, а добијене податке користити за професионалну
оријентацију, што је посебно значајно код адолесцената/киња са хроничним болестима и
инвалидитетом. Код ученика завршног разреда средње школе утврдити жељу за избор будућег
занимања и проценити здравствену способност за ту професију што је посебно значајно
код адолесцената/киња са хроничним болестима и инвалидитетом. Ако жеља и здравствена
способност адолесцента/киње нису усклађене, у решавање проблема укључити родитеље/
старатеље, психолога или педагога, лекаре специјалисте, а по потреби и општинском центру
за професионалну орјентацију.
Извршиоци: изабрани педијатар/лекар, медицинска сестра, други специјалисти
Место рада: дом здравља
Документација: здравствени картон, извештаји домова здравља о превентивним
прегледима са планираним разговором.
Контролни преглед
Контролни лекарски прегледи обављају се код адолесцената код којих је на систематском откривен било који поремаћај ради праћења спровођења предузетих мера и постигнутих резултата.
Контролни преглед обавља се по позиву и у заказаном термину.
Извршиоци: изабрани педијатар/лекар, медицинска сестра, други специјалисти
Место рада: дом здравља
Документација: здравствени картон, извештаји домова здравља о контролним прегледима.

АКТИВНОСТ 4.

Саветовалишни рад у циљу очувања и унапређења
здравља адолесцената

Садржај: Циљ рада саветовалишта за младе је промоција здравља адолесцената, рано
октривање психосоцијалних проблема и поремећаја здравља, пружање помоћи у решавању
психосоцијалних проблема, лечење поремећаја здравља. У саветовалишту се спроводи
индивиуални и групни здравствено-васпитни рад, индивидуално саветовање, дијагностика
и лечење поремећаја здравља.
Саветовалиште за адолесценте се организује у оквиру школског диспанзера дома
здравља у општини или седишту управног округа у коме живи најмање 7000 адолесцента узраста 10 до 18 година. У тиму саветовалишта су: педијатар, медицинска сестра,
гинеколог, психолог, социјални радник, а по потреби се укључује дерматовенеролог,
уролог, психијатар, стоматолог и лекари других специјалности. Вршњачки едукатори у
оквиру саветовалишта могу обављати различите активности: пријем, заказивање саветовања, учешће у групном здравствено-васпитном раду, индивидуалном саветовању уз
супервизију. Такође је веома значајно да се представници младих укључе у планирање,
организацију, рад саветовалишта и евалуацију рада саветовалишта.
Саветовалиште пружа услуге везане за следеће садржаје :
❧ раст, развој
❧ исхрана и поремећаји исхране
❧ физичка активност
❧ здравље уста и зуба
❧ репродуктивно и сексуално здравље
❧ пушење, употреба алкохола и илегалних психоактивних супстанци
❧ ментално здравље
❧ насиље, злостављање, занемаривање
❧ упознавање са одступањима од нормалног раста и развоја
❧ хроничне болести у адолесценцији
❧ безбедност
❧ утицаји животне средине на здравље.
Потребно је да се адолесцентима пружи могућност да у саветовалишту добију бесплатна контрацептивна средства.
Извршиоци: педијатар/доктор медицине, гинеколог, психолог, стоматолог, патронажна
и медицинска сестра. У раду тима повремено учествују гинеколог, уролог, психијатар,
ендокринолог, физијатар, дерматолог, а по потреби и други здравствени радници и
сарадници.
У местима где није могуће обезбедити здравствене раднике који раде искључиво
у саветовалишту њихово учешће у раду саветовалишта може се остварити прерасподелом радног времена педијатара, медицинских сестара и осталих чланова тима дома
здравља.
Место рада: Саветовалиште за младе при школским диспанзерима домова здравља.
Пожељно је да саветовалиште за младе има посебан улаз, да буде уређено тако да боравак
буде пријатан адолесцентима. У чекаоницама саветовалишта потребно је да постоје бројни
штампани материјали о темама везаним за здравље.
Документација: Документација у саветовалишту за младе.

V
9
Усвајање здравих стилова живота код адолесцената

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

V
Очување и унапређење здравља адолесцената узраста 10 до 18 година,
односно до завршетка средњошколског образовања

10

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Напомена: Стандарди квалитета рада у саветовалиштима за младе, Листа локалних и рефералних институција, организација, удружења са којима саветовалиште сарађује, Упитник о задовољству корисника услуга у саветовалишту за младе налазе се у прилогу (видети Прилоге).

АКТИВНОСТ 5.

Превенција заразних болести кроз вакцинацију
спроводити према Правилнику о имунизацији и начину
заштите лековима (Службени гласник РС број 11/2006), са
обухватом од 95% адолесцената

Садржај: Имунизација ссее сспроводи
ро о у ок
оквиру
р ссистематских
с е а ск и ко
контролних
ро
прегледа
ре е а прере
ма Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима (Службени гласник РС број
11/2006) код изабраног педијатра/лекара са најмањим обухватом од 95%.
Кроз сарадњу дома здравља и школа, месних заједница спроводити акције масовне
вакцинације адолесцента одређеног узраста према Правилнику о имунизацији и начину
заштите лековима за вулнерабилне групе адолесцената, посебно адолесцената из ромских
насеља. Имунизацији претходи преглед лекара
Извршиоци: изабрани педијатар, медицинска сестра, патронажне сестре, ромски медијатори, невладине организације.
Место рада: дом здравља, ромска насеља, терен.
Документација: здравствени картон, картон имунизације, лични картон имунизације,
вакцинална књижица.

АКТИВНОСТ 6.

Хигијенско-санитарни надзор у школама, домовима
ученика и другим установама у којима живе адолесценти

Садржај: Хигијенско-санитарни надзор у школама, домовима ученика и другим установама у којима живе адолесценти спроводи се два пута годишње, а епидемиолошки надзор
према епидемиолошким индикацијама.
Извршиоци: санитарна инспекција, епидемиолошка служба института и завода за јавно здравље.
Место рада: школе, домови ученика, институције у којима живе адолесценти.
Документација: извештаји о извршеном хигијенско-санитарном и епидемиолошком
надзору.

АКТИВНОСТ 7.

Очување и унапређење здравља уста и зуба адолесцента
кроз примену Националног програма превентивне
стоматолошке заштите

Садржај:ј Превентивна
С
П
стоматолошка заштита (Службени
(С
б
гласник РС број
б ј 22 од 30.
30
марта 2009. године).
Извршиоци: изабрани стоматолог, стоматолошка сестра-техничар
Место рада: дом здравља

Документација: здравствени картон. 1

АКТИВНОСТ 8.

Контрола спровођења прописа о јодирању соли у циљу
сузбијања оштећења здравља адолесцента узрокованог
недостатком јода према Програму превенције дефицита
јода у Републици Србији

5.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција и лечење гојазности и поремећаја исхране

АКТИВНОСТ 1.

Редовно праћење телесне масе, телесне висине и индекса
телесне масе, у оквиру систематских и превентивних
прегледа са планираним разговором, према одговарајућем
стручно-методолошком упутству ради спречавање
настанка прекомерне тежине и гојазности1

Садржај: Редовно праћење телесне масе (ТМ), телесне висине (ТВ) и индекса телесне масе (ИТМ) ради спречавање настанка прекомерне тежине и гојазност спроводи се једном годишње у оквиру систематских и контролних прегледа и куративних посета према
стручно-методолошком упутству које је саставни део приручника „Нови стандарди раста
и ухрањености деце и адолесцената“. Поред праћења раста и ухрањености адолесцената/
киња спроводе се и саветодавни разговори у вези са правилном исхраном (избалансирана
исхране у смислу односа протеина, масти и угљених хидрата и уношења природних витамина – воће и поврће, 5 дневних оброка – 3 главна и 2 ужине), откривања грешака у исхрани и
предузимања одговарајућих мера.
Извршиоци: медицинска сестра врши мерења и уноси вредности у здравствени картон; изабрани педијатар уноси податке у графикон раста
Место рада: дом здравља
Документација: здравствени картон са унетим вредностима телесне масе, телесне висине и индекса телесне масе, графикон раста са уцртаном кривуљом.

АКТИВНОСТ 2.

Обезбеђивање услова и промовисање физичке
активности, посебно међу девојкама

Садржај: Током саветодавног разговора у оквиру систематских и контролнихпрегледа инсистира се на неопходности редовне физичке активности, рекреације, избегавању и
смањењу физичке неактивности, као и правилном избору рекреације и спорта, посебно
1

Праћење раста и ухрањености деце спроводи се према стручно-методолошком упутству које је
саставни део приручника „Нови стандарди раста и ухрањености деце и адолесцената“
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међу девојкама. Садржај активности се спроводи према стручно-методолошком упутству
Пројекта „Превенција и лечење гојазности деце и адолесцената у Србији“.
Извршиоци: изабрани педијатар/лекар, медицинска сестра;
Место рад: дом здравља
Документација: здравствени картон са уносом података о физичкој активности.

АКТИВНОСТ 3.

Адекватно праћење и лечење адолесцената са
прекомерном телесном масом и гојазношћу

Садржај: Адекватно праћење и лечење адолесцената/киња са прекомерном телесном
масом и гојазношћу спроводи се према приручнику “Спречимо гојазност, сачувајмо здравље деце и адолесцената“ и стручно-методолошком упутству Пројекта „Превенција и лечење гојазности деце и адолесцената у Србији“2.
Извршиоци: изабрани педијатар/лекар, медицинска сестра.
Место рада: у ординацији изабраног педијатра/лекара, саветовалиште за младе дома
здравља, установама секундарног и терцијерног нивоа здравствене заштите.
Документација: здравствени картон.

АКТИВНОСТ 4.

Едукација здравствених радника за рано откривање
поремећаја исхране

Садржај: Едукација се спроводи кроз наставне програме у медицинским школама, додипломске студије медицине и здравствене неге, специјализацију педијатрије и континуирану медицинску едукацију.
Извршиоци: просветни радници у средњим школама, наставници на медицинским факултетима и факултетима здравствене неге.
Место рада: средње медицинске школе, медицински факултети и факултети здравствене неге, здравствене установе, стручне организације.
Документација: извештаји о спроведеним едукацијама.

2

Праћење раста и ухрањености деце спроводи се према стручно-методолошком упутству које је
саставни део приручника „Нови стандарди раста и ухрањености деце и адолесцената“

АКТИВНОСТ 5.

Едукација адолесцента, родитеља/старатеља за рано
откривање поремећаја исхране

Садржај:ј Едукација
С
Е
ј адолесцената и родитеља/старатеља
/
спроводи се кроз промотивне
активности у школи или локалној заједници у виду радионица, трибина, информативних
састанака.
Извршиоци: здравствени радници из дома здравља; тим саветовалишта за младе: педијатар, психолог, медицинска сестра, вршњачки едукатор.
Место рада: дом здравља, школе, локална заједница.
Документација: извештаји саветовалишта/ДЗ о спроведеним превентивним активностима.

АКТИВНОСТ 6 .

Организовање мултидисциплинарних, родно-сензитивних тимова за лечење поремећаја исхране
(педијатар, нутрициониста, ендокринолог, психијатар,
психолог)

Садржај:ј Н
С
Неоходно јје да се изабрани
б
педијатар/лекар
ј
/
повеже са тимовима са секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите који се баве лечењем поремећаја исхране ради
размене информација и усклађивања ставова.
Извршиоци: изабрани педијатар/лекар, педијатар саветовалишта за младе, специјалисти из установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.
Место рада: у ординацији изабраног педијатра/лекара, саветовалиште за младе, установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.
Документација: здравствени картон, отпусна листа, извештај специјалисте.
5.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Заштита и унапређење репродуктивног здравља
адолесцената

АКТИВНОСТ 1.

Едукација и мотивисање адолесцената/киња за безбедно и
одговорно сексуално понашање

Садржај: Едукација адолесцента за одговорно сексуално понашање подразумева пружање информација, усвајање знања о анатомији и физиологији репродуктивних органа,
партнерским односима, безбедним и ризичним сексуалним односима, доношењу одлука
о сексуалном понашању, о коришћењу заштите, непланираној трудноћи, контрацепцији и
полно преносивим инфекцијама. Адолесценти треба да стекну вештине за доношење одлука,
преговарање о ступању у сексуалне односе, одупирање притиску и коришћење заштите и
сл.
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Извршиоци: изабрани педијатар/лекар школског диспанзера, тим саветовалиште за
младе.
Место рада: школски диспанзер, саветовалиште за младе дома здравља, школе, домови
ученика, институције у којима живе адолесценти без старања, институције у којима живе
адолесценти са инвалидитетом, васпитно-поправне институције.
Документација: извештаји изабраног лекара/педијатра, извештаји о раду саветовалишта.

АКТИВНОСТ 2.

Саветовање о контрацепцији и евентуално обезбеђивање
контрацептивног средства за све адолесценте.
Обезбеђивање бесплатних и лако доступних кондома
адолесцентима/кињама

Садржај: Саветовање о контрацепцији и евентуално контрацептивно средство адолесценти/киње могу добити у саветовалишту за младе, од гинеколога или изабраног педијатра.
Бесплатне кондоме у складу са могућностима обезбедити у саветовалишту за младе, у гинеколошким амбулантама, код изабраних педијатара.
Извршиоци: гинеколог, изабрани педијатар, лекар у саветовалишту за младе, у оквиру
дома здравља.
Место рада: дом здравља, саветовалиште за младе.
Документација: здравствени картон, протокол саветовалишта, извештаји дома здравља о датим кондомима и другим контрацептивним средствима.

АКТИВНОСТ 3.

Едукација здравствених радника и сарадника за рад са
адолесцентима у области репродуктивног здравља ради
стицања знања и вештина за пружање здравствених
услуга прилагођених потребама адолесцената

Садржај: Едукација се спроводи кроз наставне програме у медицинским школама, додипломске студије медицине и здравствене неге, специјализацију педијатрије и континуирану медицинску едукацију.
Извршиоци: просветни радници у средњим школама, наставници на медицинским факултетима и факултетима здравствене неге.
Место рада: средње медицинске школе, медицински факултети и факултети здравствене неге, здравствене установе, стручне организације.
Документација: извештаји о спроведеним едукацијама.

АКТИВНОСТ 4.

Поверљиви скрининг и лечење ППИ укључујући и
добровољно и поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ
за адолесценте оба пола

Садржај:ј изабрани
С
б
педијатар/лекар
ј
/
упућује
ћ адолесцента/кињу
/
у здравствену установу
у којој може добити ове услуге.
Извршиоци: гинеколог, изабрани педијатар, лекар у саветовалишту за младе, у оквиру
дома здравља.
Место рада: дом здравља, саветовалиште за младе, заводи за заштиту здравља на примарном нивоу, институти за јавно здравље.
Документација: здравствени картон.

АКТИВНОСТ 5.

Добровољно поверљиво саветовање и тестирање
трудница адолесцентног узраста и обезбеђивање
адекватне терапије трудницама које су ХИВ позитивне
према одговарајућем националном водичу

Садржај: Видети Национални водич „Здравствена заштита жена у току трудноће“ (Министраство здравља и СЛД, 2005.) и активност 5, специфичног циља 1.1.1. у овом СМУ.
Извршиоци: гинеколог, инфектолог, други обучени лекари
Место рада: институти/заводи за јавно здравље, дом здравља, Клинике за инфективне
и тропске болести у универзитетским центрима.
Документација: здравствени картон

АКТИВНОСТ 6.

Антенатална и перинатална заштита трудница
адолесцентог узраста

Садржај: Редовне контроле гинеколога, спречавање дефицита микронутријената, откривање и лечење инфекција у трудноћи, генетско саветовање, одређивање установе у којој
ће се адолесценткиња породити, у складу са процењеним ризиком.
Активности које се односе на труднице адолесцентног узраста детаљније су описане у
програмској целини I.
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АКТИВНОСТ 7.

Саветовање, медицинска и психолошка подршка
и пружање помоћи мајкама-адолесценткињама и
њиховим партнерима ради редуковања медицинских
и психосоцијалних проблема; пружање подршке
адолесценткињама -трудницама/мајкама и њиховим
партнерима да наставе школовање

Садржај: Изабрани педијатар/лекар, гинеколог, психолог треба да пруже саветовање, медицинску и психосцијалну подршку адолесценткињи трудници/мајци и њеном партнеру.
Кроз сарадњу са школом треба да помогну адолесценткињи трудници/мајци и њеном
партнеру да наставе школовање.
Извршиоци: изабрани педијатар/лекар, гинеколог, психолог.
Место рада: саветовалишта за младе, дом здравља.
Документација: здравствени картон.

АКТИВНОСТ 8.

Саветовање у вези са одлуком о прекиду или настављању
трудноће, обезбеђивање прекида трудноће у здравственој
установи уз најбезбедније процедуре и психолошку и
социјалну подршку

Садржај:ј Об
С
Обезбедити
б
бесплатан
б
прекид трудноће
ћ који
ј се спроводи у здравственојј установи под најповољнијим условима, уз најбезбедније процедуре и уз психосоцијалну подршку.
Извршиоци: гинеколог, психолог, изабрани педијатар/лекар
Место рада: саветовалиште за младе дома здравља, установе секундарне и терцијарне
здравствене заштите.
Документација: извештаји саветовалишта за младе, здравствени картон, извештаји секундарних и терцијарних здравствених установа
5.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Рано откривање, адекватно лечење и одговарајућa
подршкa адолесцентима/кињама са хроничним обољењима и инвалидитетом
Активности везане за овај специфични циљ уврштене су у део Програма који се односи на превенцију, рано откривање и адекватно лечење хроничнох обољења и инвалидитета деце и адолесцената.

5.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција употребе и злоупотребе дувана,
алкохола и илегалних психоактивних супстанци, неадекватне употребе
лекова, адекватно лечење адолесцената који злоупотребљавају или су
зависни од ПАС, умањивање ефеката употребе ПАС

АКТИВНОСТ 1.

Едукација здравствених радника и сарадника за рад на
превенцији употребе и злоупотребе ПАС

Садржај: Едукација обухвата следеће теме: врсте психоактивних супстанци; њихова
својства и ефекти; стадијуми употребе психоактивних супстанци; дијагностички
критеријуми за постављање дијагнозе злоупотребе и зависности; превенција; приниципи
лечења. Циљ је да се здравствени радници оспособе да ефикасно превенирају употребу
психоактивних супстанци, препознају злоупотребу и зависностост од психоактивних
супстанци,
Едукација се спроводи кроз наставне програме у медицинским школама, додипломске студије медицине и здравствене неге, специјализацију педијатрије и континуирану медицинску едукацију.
Извршиоци: просветни радници у средњим школама, наставници на медицинским факултетима и факултетима здравствене неге, стручњаци у здравственим установама и струковним удружењима.
Место рада: средње медицинске школе, медицински факултети и факултети здравствене неге, здравствене установе, струковне организације.
Документација: извештаји о спроведеним едукацијама.

АКТИВНОСТ 2.

Превенција употребе, злоупотребе и зависности од
психоактивних супстанци

Садржај: информисање адолесцената и родитеља/старатеља о штетноси злоупотребе
дувана, алкохола и илегалних ПАС и неадекватне употребе лекова; рано откривање употребе свих ПАС; мотивисање и пружање подршке адолесцентима који експериментишу психоактивним супстанцама да престану да их користе. уз непрекидну сарадњу са службом за
ментално здравље
Извршиоци: лекар у саветовалишту за младе, изабрани педијатар/лекар дома здравља,
медицинска сестра.
Место рада: дом здравља, саветовалиште за младе, Служба за ментално здрваље (психолог, психијатар, специјални педагог и социјални радник).
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Документација: документација у саветовалишту, здравствени картон.

АКТИВНОСТ 3.

Укључивање у наставне програме родно-сензитивних
информација о употреби и злоупотреби дувана, алкохола
и илегалних психоактивних супстанци са циљем да се
адолесценти мотивишу да не користе психоактивне
супстанце или да одустану од њихове употребе

Садржај:ј Н
С
Неопходно је
ј да се здравствени радници на свим нивоима залажу за укључивање релевантних информација о психоактивним супстанцама, укључујући и дуван и
алкохол, у наставне програме.
Извршиоци: лекари, медицинске сестре, Министарство просвете у сарадњи са Министарством здравља.
Место рада: здравствене установе, школе, локална заједница.
Документација: наставни програми у школама.

АКТИВНОСТ 4.

Адекватно лечење злоупотребе и зависности од ПАС

Садржај: Изабрани педијатар/лекар треба да се повеже са тимовима са секундарног
и терцијарног нивоа здравствене заштите и да активно учествује у лечењу и праћењу адолесцената ради размене информација, усаглашавања ставова и континуитета здравствене
заштите.
Извршиоци: изабрани педијатар/лекар у дому здравља, педијатар/лекар саветовалишта
за младе, специјалисти из установа секуднарног и терцијарног нивоа здравствене заштите
Место рада: дом здравља, установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите
(Специјална болница за болести зависности, Институт за ментално здравље).
Документација: здравствени картон, извештаји специјалиста, отпусна листа

АКТИВНОСТ 5.

Смањивање штетности по појединца и заједницу услед
употребе ПАС

Садржај: Организовање и примена програма за смањење штете код адолесцената зависних од психоактивних супстанци како би се умањиле индивидуалне последице и последице по заједницу (размена шприцева, интравенски корисници доносе коришћени шприц
да би добили нови шприц, бесплатни шприцеви за интравенске кориснике психоактивних
супстанци, бесплатни кондоми). Програми се примењују на местима окупљања корисника
ПАСа; примењују их добро обучени здравствени радници или волонтери.

Извршиоци: обучени здравствени радници, сарадници, вршњачки едукатори.
Место рада:
рада Домови здравља у сарадњи са удружењима грађана раде на терену на местима окупљања корисника ПАС.
Документација: извештаји о раду на терену
5.1.6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Рано откривање проблема менталног здравља код
адолесцената и адекватно збрињавање адолесцената са проблемима
менталног здравља

АКТИВНОСТ 1.

Едукација здравствених радника и сарадника за рано
откривање проблема менталног здравља

Садржај: Едукација се спроводи кроз наставне програме у медицинским школама, додипломске студије медицине и здравствене неге, специјализацију педијатрије и континуирану медицинску едукацију.
Извршиоци: просветни радници у средњим школама, наставници на медицинским факултетима и факултетима здравствене неге, стручњаци у здравственим установама и струковним удружењима.
Место рада: средње медицинске школе, медицински факултети и факултети здравствене
неге, здравствене установе, струковне организације .
Документација: извештаји о спроведеним едукацијама.

АКТИВНОСТ 2.

Пружање адолесцентима и њиховим родитељима или
старатељима адекватнe информацијe о проблемима
менталног здравља адолесцената као и могућностима
здравствене заштите са циљем да се проблеми менталног
здравља што раније открију

Садржај: Информисање
ф
адолесцента и родитеља може се спровести кроз индивидуални саветодавни рад са изабраним педијатром или здравственим радницима саветовалишта
за младе, као и у склопу систематског, превентивног прегледа са планираним разговором и
контролног прегледа.
Извршиоци: Изабрани педијатар/лекар, психолог, психијатар.
Извршиоци
Место рада: дом здравља, саветовалиште за младе.
Документација: здравствени картон.

V
19
Рано откривање проблема менталног здравља код адолесцената
и адекватно збрињавање адолесцената са проблемима менталног здравља

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

V
Очување и унапређење здравља адолесцената узраста 10 до 18 година,
односно до завршетка средњошколског образовања

20

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

АКТИВНОСТ 3.

Укључивање информација о менталном здрављу
у наставне програме основних и средњих школа
у циљу раног откривања проблема менталног
здравља, мотивисања адолесцента да потраже
помоћ и правовременог започињања лечења, као и
дестигматизације оних који траже помоћ или којима се
помоћ пружа

Садржај: Неопходно је да се здравствени радници на свим нивоима залажу за укључивање релевантних информација о менталном здрављу у наставне програме.
Извршиоци: лекари, медицинске сестре, Министарство просвете у сарадњи са Министарством здравља.
Место рада: здравствене установе, школе.
Документација: наставни програми у школама.

АКТИВНОСТ 4.

Адекватно збрињавање адолесцената/киња са
проблемима менталног здравља

Садржај: Изабрани педијатар/лекар треба да се повеже са тимовима са секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите и да учествује у лечењу и праћењу адолесцената
који имају проблеме у сфери менталног здравља ради размене информација, усаглашавања ставова и континуитета здравствене заштите.
Извршиоци: изабрани педијатар/лекар дома здравља или саветовалишта за младе; специјалисти у установама секуднарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.
Место рада: дом здравља, установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите.
Документација: здравствени картон, извештаји специјалиста, отпусна листа.

5.1.7. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција насиља, занемаривања и злостављања,
умањивање последица насиља, занемаривања и злостављања. Превенција
повреда и тровања

АКТИВНОСТ 1.

Едукација здравствених радника и сарадника о врстама
и последицама, поступању у случају откривеног
занемаривања и злостављања, уз примену Општег и
Посебног протокола

Садржај: Едукација се врши кроз наставне програме у медицинским школама, додипломске студије медицине и здравствене неге, специјализацију педијатрије и континуирану медицинску едукацију.
Извршиоци: просветни радници у средњим школама, наставници на медицинским факултетима и високим медицинским школама струковних студија, стручњаци у здравственим установама и струковним удружењима.
Место рада: средње медицинске школе, медицински факултети и високим медицинским школама струковних студија, здравствене установе, струковне организације.
Документација: извештаји о спроведеним едукацијама.

АКТИВНОСТ 2.

Пружање адолесцентима и њиховим родитељима или
старатељима адекватнe информацијe о ефектима насиља,
злостављања и занемаривања као и могућностима
здравствене и правне заштите

Садржај: Информације може да пружи изабрани
б
педијатар/лекар у оквиру систематских и
превентивних прегледа са планираним разговором, контролних прегледа, затим психолог тима саветовалишта за младе у дому здравља, медицинска сестра, вршњачки едукатор (саветовалиште за младе), психолог у школи, и то кроз радионице, трибине, дискусионе групе, предавања. Информације се могу пружити и кроз активности у заједници
или порукама које се упућују преко медија.
Извршиоци: изабрани педијатар/лекар, медицинска сестра, патронажна сестра
Место рада: дом здравља, у кући адолесцента.
Документација: здравствени картон, документација саветовалишта за младе извештаји
о раду патронаже, извештаји дома здравља о превентивним активностима.
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АКТИВНОСТ 3.

Укључивање у наставне програме основних и средњих
школа информација о ефектима злостављања и
занемаривања и могућој здравственој и правној заштити

Садржај: Неопходно је да се здравствени радници на свим нивоима залажу за укључивање релеватних информација о занемаривању и злостављању у наставне програме.
Извршиоци: лекари, медицинске сестре. Министарство просвете у сарадњи са Министарством здравља
Место рада
рада: здравствене установе, школе
Документација: наставни програми у школама.

АКТИВНОСТ 4.

Лечење и пружање психосоцијалне подршке
како адолесцентима који су жртве злостављања и
занемаривања, тако и починиоцима насиља, да би се
умањиле последице злостављања и занемаривања

Садржај: Обезбедити лечење повреда и пружити психосоцијалну помоћ и подршку
адолесцентима који су били жртве насиља, злостављања и занемаривања. Такође је веома
важно да се адекватна помоћ пружи адолесцентима који су починиоци насиља.
Извршиоци: изабрани педијатар/лекар, психолог
Место рада: дом здравља, саветовалиште за младе
Документација: здравствени картон адолесцента.

АКТИВНОСТ 5.

Едукација адолесцената за ненасилно решавање
конфликата у циљу превеције насиља међу вршњацима

Садржај: Кроз ваннаставне активности у школи или кроз активности у заједници (радионице, трибине, дискусионе групе).
Извршиоци: Здравствени радници дома здравља, тим саветовалишта за младе (психолог, вршњачки едукатори)
Место рада: школа, саветовалиште за младе, локална заједница
Документација: Евиденција саветовалишта за младе ДЗ.

АКТИВНОСТ 6.

Доношење националног програма за превенцију
повређивања

Садржај: Програм се доноси на националном нивоу, дефинише активности здравствених радника и приоритетне проблеме у области превенције повреда.
Извршиоци: посебна радна група Министарства здравља

АКТИВНОСТ 7.

Превенција повреда и тровања адолесцената. Рано
откривање и адекватно збрињавање адолесцената са
проблемима менталног здравља, посебно депресивних
адолесцената у циљу превенирања тровања са
суицидалном намером. Превенција употребе и
злоупотребе ПАС, рано откривање и лечење злоупотребе
и зависности од ПАС у циљу превенције предозирања

Садржај: Активности које се односе на превенцију повреда и задесних тровања адолесцента описане су у оквиру програмске целине „Превенција, дијагностика и лечење болести
и стања од већег социјално-медицинског значаја код деце и омладине“.
Тровања адолесцената најчешће су са суицидалном намером или предозирања психоактивним супстанцама. Активности за смањивање инциденце акутних тровања са сицидалном намером представљу, рад на превенцији суицида и односе се на адекватно збрињавање
адолесцената са проблемима менталног здравља (специфични циљ 6.6.). Активности за
спречавање предозирања психоактивним супстанцама спадају у рад на превенцији употребе и злоупотребе ПАС (специфични циљ 6.5).
5.1.8. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Организација здравствених служби прилагођених
потребама адолесцената

АКТИВНОСТ 1.

Обезбеђивање механизама да представници
адолесцената учествују у телима која се баве планирањем,
организацијом, контролом спровођења и евалуацијом
здравствене заштите како би се обезбедила здравствена
заштита која је у складу са потребама младих

Садржај: Здравствене установе би требало да развију механизме који би омогућили да
адолесценти учествују у планирању, организацији, контроли спровођења и евалуацији
здравствене заштите.
Извршиоци: координациона тела здравствених установа.
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Место рада: здравствене установе.
Докумнетација: посебни извештаји здравствених установа.

АКТИВНОСТ 2.

Успостављање доступне здравствене заштите за све
адолесценте без обзира на род, социјално-економски
статус, етничку припадност, географско подручје

Садржај: Здравствени радници треба да се залажу да се по принципу једнакости и равноправности обезбеди здравствена заштита која је доступна свим адолесцентима, а посебно вулнерабилним групама адолесцената.
Извршиоци: лекари, медицинске сестре, руководиоци здравствених установа.
Место рада: здравствене установе, стручне организације, јавни наступи.
Докумнетација: посебни извештаји здравствених установа.

АКТИВНОСТ 3.

Едукација здравствених радника и сарадника који
пружају здравствену заштиту адолесцентима за приступ
наклоњен младима и прилагођен потребама младих

Садржај: Едукација се спроводи
сп
проводи кроз наставне програме у медицинским школама,
школама додо
дипломске студије медицине и здравствене неге, специјализацију педијатрије и континуирану медицинску едукацију.
Извршиоци: просветни радници у средњим школама, наставници на медицинским факултетима и факултетима здравствене неге
Место рада: средње медицинске школе, медицински факултети и факултети здравствене неге, здравствене установе, струковне организације.
Документација: извештаји о спроведеним едукацијама.

АКТИВНОСТ 4.

Успостављање механизама сарадње здравствених
установа и различитих удружења са циљем да се прошири
мрежа институција и организација које доприносе
здрављу и обезбеде квалитетне здравствене услуге за све
адолесценте

Садржај: Здравствене организације би требало да се повежу са удружењима грађана и
да заједнички спроводе акције у локалној заједници.
Извршиоци: лекари/педијатри, медицинске сестре, патронажне сестре руководиоци
здравствених установа, представници удружења грађана
Место рада: здравствене установе, рад на терену
Докумнетација: посебни извештаји здравствених установа
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Током читаве адолесценције
1–2 пута годишње

Када

Унапређење здравља малих
и рано препознавање,
дијагностиковање и лечење
поремећаја здравља

Промоција здравља у школи,
домовима за ученике,
посебно код осетљивих
група
Пружање информација,
учење животних вештина и
мотивисање адолесцената да
усвоје здрав стил живота

Сврха – циљ

Садржај – како се ради

• Садржај и метод рада
саветовалишта детаљно
је описан у текстуалном
делу СМУ.
Индивидуални
саветодавни рад.
• Теме: Раст, развој и
Групни здравствено- одступања; Исхрана и
поремећаји исхране;
васпитни рад.
Физичка активност;
Дијагностиковање и
Здравље уста и зуба;
лечење поремећаја
Репродуктивно и
здравља примерено
сексуално здравље;
нивоу ПЗЗ.
Пушење, употреба
алкохола и илегалних
психоактивних
супстанци

Индивидуални
здравственоваспитни рад
• Садржај тема је детаљно
Групни здравствено- описан у текстуалном
васпитни рад
делу СМУ
(радионице,
трибине,
предавања).

Шта/активност

Протокол
здравственог
васпитања
Извештај
саветовалишта
Извештаји школе
о промоцији
здравља, о
здравственом
стању у школи
(услови рада,
хигијена)

Изабрани педијатар и
медицинска сестра у ДЗ*,
у школском диспанзеру (ШД)
и саветовалишту за младе;
вршњачки едукатори, ромски
медијатори, наставници,
психолози, педагози у
школи, дому за ученике,
институцијама у којима
живе и на местима окупљања
младих, у ромским насељима

Извршиоци: тим
Документација у
саветовалишта за младе (види
саветовалишту
текст). Или изабрани лекар

Документација/
евиденција

Ко/Где

1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Усвајање здравих стилова живота, превенција и рано откривање поремећаја код адолесцената

ОПШТИ ЦИЉ: ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА 10 ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА,
ОДНОСНО ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА.

Може се урадити физички
преглед и
лабораторијске
анализе.
По потреби се
консултују
други
специјалисти

Повећати
обухват
вулнерабилних
категорија
младих* (деца
улице, деца
свратишта,
сиромашна
деца, деца
ромске
националности, деца без
родитељског
старања)

Напомена
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10 ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Табеле

V

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Стоматолошки
преглед

Очување и унапређење
оралног здравља

Тим ШД

Кратка посета са
резултатима

• Апликовање вакцине
Провера вакциналног деци која нису до тада
Описани тим ШД у ДЗ,
статуса.
вакцинисана са 3 дозе у 0,
у школи, месној заједници или
1,
6
месеци.
Вакцинација против
рад у одређеним насељима.
хепатитиса Б.
• Начин давања, доза
описани су у Правилнику.

Допуна налаза са
систематског прегледа

Вакцинација према
Правилнику о имунизацији
и начину заштите лековима
Заштита од вирусног
хепатитиса Б

У 12. години

Тим ШД

Здравственоваспитни рад

Правилна исхрана
и редовна физичка
активност

• Увид у резултате и/или
извештај специјалисте

Процена и савети о
распореду оброка,
количини и врсти
намирница, нутритивној
вредности унетих
намирница, физичкој
активности адолесцента.

Документација/
евиденција

Здравствени
картон, картон
имунизације,
књига
имунизације,
извештаји ДЗ
о спроведеној
вакцинацији

Здравствени
картон

Протокол
здравственоваспитног рада

Изабрани педијатар/лекар
опште праксе и медицинска
сестра у ДЗ (тим ШД).
Здравствени
картон
По позиву у заказаном
термину или при првој посети
за вулнерабилне групе младих.

Поред наведеног тима и
изабрани стоматолог ДЗ

• Узимају се анамнестички
подаци, укључујући
психосоцијалну
анамнезу.
• Мерење: ТМ, ТВ, КП
израчунавање ИТМ
• Детаљан преглед
адолесцента по
системима (види текст).
• Давање лабораторијског
упута ради контроле КС
и прегледа урина

Праћења раста, развоја,
ухрањености, здравственог
стања
Правовремено откривање
понашања штетних
по здравље, знакова
Систематски преглед
злостављања или
занемаривања, поремећаја и
обољења.
Рано предузимање
одговарајућих мера.

Ко/Где

Упућивање адолесцента
стоматологу

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

После обављеног
систематског прегледа

11–12 година, V разред

Када

Табеле

Обављати
изоловано
или у оквиру
систематског
прегледа.

После
обављеног
систематског
прегледа

Обавити
у саставу
систематског
прегледа или
било ког другог
прегледа

Прегледу
обавезно
присуству
треће особемедицинска
сестра, а може
и родитељ
(по жељи
адолесцента)

Напомена
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Од 11. до 13. год. једном
годишње

Процена понашања
штетних по здравље и
протективних фактора.
Праћење раста и развоја

Упознавање родитеља/
старатеља са нормалним
развојем, одступањима,
Једном у раној адолесценцији
факторима који утичу на
(10 до 13 година)
здравље. Давање смерница
о наведеним темама, и о
темама која их интересују

Очување и унапређење
оралног здравља

Процена понашања
штетних по здравље и
12–13 година, VI разред, код протективних фактора.
деце које је при систематском Праћење раста и развоја
прегледу нађено одступање
Континуирано праћење
или поремећај здравља, деца ефеката предузетих мерa
са инвалидитетом; деца
која живе у колективном
смештају

Сврха – циљ

Контролни
стоматолошки
преглед

Ко/Где

Тежиште
разговора је
на дружењу,
понашању које
носи ризик по
здравље.
Сваке године,
према
индикацијама.
Може се
обављати
изоловано
или у оквиру
систематског
или контролног
прегледа.

• Психосоцијална
евелауција
• Мерење ТМ, ТВ, КП,
• Израчунавање ИТМ.
• Садржај и извођење
разговора описан је у
склопу систематског
прегледа у текстуалном
делу СМУ.

Допуна података из
личне и породичне
анамнезе
Праћење телесних
параметара

Ако је ризик
по здравље
висок, упутити
специјалисти
(видети текст
СМУ).
За адолесценте са
инвалидитетом
прегледи сваке
године.

Напомена

• Садржај и извођење
разговора описан је у
склопу систематског
прегледа у текстуалном
делу СМУ.
Здравствени
картон

Здравствени
картон,
Стоматолошки
картон

Здравствени
картон

Документација/
евиденција

Разговор са
родитељима/
старатетиљима

Тим ШД

уз описани тим и изабрани
стоматолог ДЗ

Упућивање адолесцента
стоматологу

Контролни преглед
Праћење
психосоцијалног
развоја
Праћење телесних
параметара

Садржај – како се ради
• Психосоцијална
евалуација ( HEEADSSS),
у прологу
• Процена нивоа ризика по
здравље (види детаљније
у текстуалном делу
СМУ).
Тим ШД
• Мерење: ТМ, ТВ, КП
• израчунавање ИТМ
• Увид у утврђена
одступања на претходном
систематском прегледу и
спровођење предложених
мера.

Шта/активност
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Табеле
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
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Стоматолошки
преглед

Очување и унапређење
оралног здравља

Здравственоваспитни рад са
родитељима, односно • Садржај и извођење
разговора описан је у
старатељима
склопу систематског
Давање информација
прегледа у текстуалном
о наведеним темама,
делу СМУ.
као и о темама које их
интересују

Упознавање родитеља/
старатеља са нормалним
развојем, одступањима
од нормалног развоја,
факторима који утичу на
здравље

Једном у средњој
адолесценицји (14–16
година)

• Увид у резултате и/или
извештај специјалисте.
• Даје се оцена
здравственог стања.

Кратка посета са
резултатима

Допуна налаза са
систематског прегледа

Ко/Где

Тим ШД

Описани тим и изабрани
стоматолог ДЗ

Здравственоваспитни рад

Правилна исхрана
и редовна физичка
активност

• Упућивање адолесцента
стоматологу

• Процена и савети о
распореду оброка,
количини и врсти
намирница, нутритивној
вредности унетих
намирница, физичкој
активности адолесцента.

Садржај – како се ради

Праћење раста и развоја,
ухрањености, здравственог
стања
Откривање знакова,
поремећаја здравља,
Систематски преглед
злостављања /
занемаривања, поремећаја
и обољења и рано
предузимање одговарајућих
мера

Шта/активност
• Допуна података из личне
и породичне анамнезе
психосоцијалном
евалуацијом
• Мерење: ТМ, ТВ, КП
• Израчунавање ИТМ,
• Детаљан преглед
адолесцента по
системима (види текст).
• Лабораторијске анализе:
КС, гликемија, холестерол Тим ШД
и преглед урина
• Упућивање ОРЛ и
офталмологу

Сврха – циљ

После обављеног
систематског прегледа

13–14 година, VII разред

Када

Здравствени
картон

Протокол
здравственоваспитног рада
и Здравствени
картон

Здравствени
картон, извештај
специјалисте

Документација/
евиденција

Табеле

Тежиште
разговора је
на дружењу,
понашању које
носи ризик по
здравље

Напомена
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14–15 година, VIII разред
Стоматолошки
контролни преглед

Контролни преглед
Праћење
психосоцијалног
развоја
Праћење телесних
параметара

Шта/активност

• Упућивање адолесцента
стоматологу

Промоција здравља у
школи, домовима за
ученике...

Ко/Где

Здравствени
картон,
Стоматолошки
картон

Здравствени
картон
Извештај ДЗ

Документација/
евиденција

Садржај тема је детаљно описан у текстуалном делу СМУ.
Видети опис наведен на почетку ове табеле.

Здравствени
картон, картон
Описани тим ШД: у ДЗ, у
имунизације и
школи, месној заједници или у лични картон
одређеним насељима
имунизације,
извештај о
имунизацији

Изабрани стоматолог ДЗ и
Описани тим ШД.

• Психосоцијална
евалуација ( HEEADSSS),
у прологу
• Процена нивоа ризика по
здравље (види детаљније
у текстуалном делу
Тим ШД
СМУ).
• Мерење: ТМ, ТВ, КП
• израчунавање ИТМ
• анализа резултата
спровдених предложених
мера.

Садржај – како се ради

Заштита адолесцента од
Провера вакциналног • Трећа ревакцинација
дечје парализе, дифтерије и
статуса и вакцинација против дечје парализе,
тетануса
дифтерије, тетануса

Очување и унапређење
оралног здравља

Процена понашања
штетних по здравље и
протективних фактора.
Праћење раста и развоја
Континуирано праћење
ефеката предузетих мерa

Сврха – циљ

Обавити
према важећем
календару,
посебно или
код контролног
прегледа.

За вулнерабилне
групе младих
психосоцијална
евалуација и
праћење
телесних
парамета
ра се обавља
при првој
посети.
По позиву
у заказаном
термину

Напомена
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Табеле

V

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Адолесценти од 15 до
навршене 18 година, који не
настављају школовање

На крају VIII разреда,
14–15 година

Када

Систематски преглед

Шта/активност

Праћење раста и развоја.
Правовремено откривање
понашања штетних
по здравље, знакова
Систематски преглед
злостављања или
занемаривања, поремећаја
и обољења и рано
предузимање одговарајућих
мера

Процена
Процена способности за
интелектуалног и
жељену школу, односно
емоционалног
професионалну орјентацију
развоја

Преглед пред упис у
средњу школу, односно
за професионалну
оријентацију

Сврха – циљ

Ко/Где

• Садржај прегледа је
детаљно описан у
текстуалном делу и
одговара систематском
прегледу адолесцената
који настављају
школовање

Тим ШД, психолог и педагог
• Педијатар, школски
(школски)
психолог и педагог
Други специјалисти
процењују психофизичку
способност адолесцента

• Узимају се анамнестички
подаци
Психосоцијална евалуација
• Мерење: ТМ, ТВ
израчунавање ИТМ, КП
• Детаљан преглед по
системима (види текст).
• Лабораторијске анализе
(КС, урин )
• Консултација психолога.

Садржај – како се ради

Здравствени
картон

Здравствени
картон,
контролни
извештај
специјалисте

Документација/
евиденција

Табеле

Једанпут у току
периода

Понудити
адолесценту
помоћ у избору
средње школе
односно за
професионалну
оријентацију

Напомена
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После обављеног
систематског прегледа

15–16 година, односно
I разред средње школе

Очување и унапређење
оралног здравља и
откривање парадонталних
обољења
Стоматолошки
контролни преглед

• Упућивање адолесцента
стоматологу

Здравствени
Тим ШД , изабрани стоматолог картон
ДЗ.
Стоматолошки
картон

Садржај тема је детаљно описан у текстуалном делу СМУ.
Видети опис наведен на почетку табеле.

Садржај и извођење разговора описан је у склопу систематског прегледа у текстуалном делу СМУ.
Видети у делу табеле који се односи на узраст од 10 до 13 година.

Упознавање родитеља/
старатеља са нормалним
развојем, одступањима
од нормалног развоја,
факторима који утичу на
здравље

Промоција здравља у
школи, домовима ученика

Увид у резултате и/или
извештај специјалисте

Кратка посета са
резултатима

Документација/
евиденција

Изабрани педијатар/лекар и
медицинска сестра у служби за
здравствену заштиту школске Здравствени
деце ДЗ.
картон
Изабрани гинеколог, бабица
у ДЗ.

Ко/Где

Допуна налаза са
систематског прегледа

Садржај – како се ради
• Узима и допуњује
анамнестичке податаке
• Мерење: ТМ, ТВ, КП
израчунавање ИТМ
• Детаљан преглед
адолесцента по
системима (види текст).
• Лабораторијске анализе:
КС, урин
• Скрининг ППИ код
сексуално активних
адолесцената/киња
• Цервикални брис по
Папаниколау

Шта/активност

Допуна података
из личне и
породичне анамнезе,
Праћење раста и развоја.
психосоцијалнаевалуација
Откривање понашања
штетних по здравље,
Систематски
поремећаја и обољења,
педијатријски преглед
знакова злостављања
Провера вакциналног
или занемаривања, рано
статуса и вакцинација
предузимање одговарајућих
Упућивање
мера
специјалистима у
случају одступања од
уобичајеног развоја.

Сврха – циљ

Напомена
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Табеле

V

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Тим ШД
Изабрани стоматолог ДЗ.

Очување и унапређење
оралног здравља

После обављеног
систематског прегледа
Стоматолошки
контролни преглед

• Упућивање адолесцента
стоматологу

Изабрани стоматолог ДЗ

• Допуна података из личне
Систематски преглед
и породичне анамнезе
Упознавање и
психосоцијалном
Тим ШД,
провера налаза код
евалуацијом
утврђених одступања • Видети опис код
изабрани гинеколог и бабица
на претходном
систематских прегледа са у ДЗ.
систематском и
навршених 15. год.
контролном прегледу

Садржај тема је детаљно описан у текстуалном делу СМУ.
Видети опис наведен на почетку табеле.

III разред,
17–18 година

Ко/Где

Тим ШД уДЗ

Промоција здравља у
школи, домовима ученика.

Упућивање адолесцента
стоматологу

• Садржај и извођење
планираног разговора
описан је у систематском
прегледу у текстуалном
делу СМУ и табели у
Прилогу.

• Психосоцијална
евалуација
• Мерење: ТМ, ТВ
израчунавање ИТМ, КП

Садржај – како се ради

Стоматолошки
контролни преглед

• индивидуални
здравственоваспитни рад
• увид у утврђена
• одступања на
претходном
систематском
прегледу и
спровођење
предложених мера.

Контролни преглед

Шта/активност

Очување и унапређење
оралног здравља

Процена понашања
штетних по здравље и
протективних фактора.
Праћење раста и развоја
Континуирано праћење
ефеката предузетих мерa

Сврха – циљ

Праћење раста и развоја.
Откривање понашања
штетних по здравље,
поремећаја и обољења,
знакова злостављања
или занемаривања, рано
предузимање одговарајућих
мера

16–17 година, односно
II разред средње школе,
код адолесцената код
којих је при систематском
прегледу нађено одступање
или поремећај здравља; са
инвалидитетом; који живе у
колективном смештају

Када

Здравствени
картон

Здравствени и
стоматолошки
картон

Извештаји ДЗ
о контролним
прегледима

Здравствени
картон

Документација/
евиденција

Табеле

Психосоцијални
евалиацију
обављати
изоловано
или у оквиру
контролног
прегледа.

По позиву
у заказаном
термину

Напомена
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АКТИВНОСТ 4.

Успостављање механизама сарадње здравствених
установа и различитих удружења са циљем да се прошири
мрежа институција и организација које доприносе
здрављу и обезбеде квалитетне здравствене услуге за све
адолесценте

Садржај: Здравствене организације би требало да се повежу са удружењима грађана и
да заједнички спроводе акције у локалној заједници.
Извршиоци: лекари/педијатри, медицинске сестре, патронажне сестре руководиоци
здравствених установа, представници удружења грађана
Место рада: здравствене установе, рад на терену
Докумнетација: посебни извештаји здравствених установа

V
25
Организација здравствених служби прилагођених потребама адолесцената

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Током читаве адолесценције
1–2 пута годишње

Када

Унапређење здравља малих
и рано препознавање,
дијагностиковање и лечење
поремећаја здравља

Промоција здравља у школи,
домовима за ученике,
посебно код осетљивих
група
Пружање информација,
учење животних вештина и
мотивисање адолесцената да
усвоје здрав стил живота

Сврха – циљ

Садржај – како се ради

• Садржај и метод рада
саветовалишта детаљно
је описан у текстуалном
делу СМУ.
Индивидуални
саветодавни рад.
• Теме: Раст, развој и
Групни здравствено- одступања; Исхрана и
поремећаји исхране;
васпитни рад.
Физичка активност;
Дијагностиковање и
Здравље уста и зуба;
лечење поремећаја
Репродуктивно и
здравља примерено
сексуално здравље;
нивоу ПЗЗ.
Пушење, употреба
алкохола и илегалних
психоактивних
супстанци

Индивидуални
здравственоваспитни рад
• Садржај тема је детаљно
Групни здравствено- описан у текстуалном
васпитни рад
делу СМУ
(радионице,
трибине,
предавања).

Шта/активност

Протокол
здравственог
васпитања
Извештај
саветовалишта
Извештаји школе
о промоцији
здравља, о
здравственом
стању у школи
(услови рада,
хигијена)

Изабрани педијатар и
медицинска сестра у ДЗ*,
у школском диспанзеру (ШД)
и саветовалишту за младе;
вршњачки едукатори, ромски
медијатори, наставници,
психолози, педагози у
школи, дому за ученике,
институцијама у којима
живе и на местима окупљања
младих, у ромским насељима

Извршиоци: тим
Документација у
саветовалишта за младе (види
саветовалишту
текст). Или изабрани лекар

Документација/
евиденција

Ко/Где

1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Усвајање здравих стилова живота, превенција и рано откривање поремећаја код адолесцената

ОПШТИ ЦИЉ: ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА 10 ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА,
ОДНОСНО ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА.

Може се урадити физички
преглед и
лабораторијске
анализе.
По потреби се
консултују
други
специјалисти

Повећати
обухват
вулнерабилних
категорија
младих* (деца
улице, деца
свратишта,
сиромашна
деца, деца
ромске
националности, деца без
родитељског
старања)

Напомена
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10 ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Табеле

V

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Адолесценти од 15 до
навршене 18 година, који не
настављају школовање

На крају VIII разреда,
14–15 година

Када

Систематски преглед

Шта/активност

Праћење раста и развоја.
Правовремено откривање
понашања штетних
по здравље, знакова
Систематски преглед
злостављања или
занемаривања, поремећаја
и обољења и рано
предузимање одговарајућих
мера

Процена
Процена способности за
интелектуалног и
жељену школу, односно
емоционалног
професионалну орјентацију
развоја

Преглед пред упис у
средњу школу, односно
за професионалну
оријентацију

Сврха – циљ

Ко/Где

• Садржај прегледа је
детаљно описан у
текстуалном делу и
одговара систематском
прегледу адолесцената
који настављају
школовање

Тим ШД, психолог и педагог
• Педијатар, школски
(школски)
психолог и педагог
Други специјалисти
процењују психофизичку
способност адолесцента

• Узимају се анамнестички
подаци
Психосоцијална евалуација
• Мерење: ТМ, ТВ
израчунавање ИТМ, КП
• Детаљан преглед по
системима (види текст).
• Лабораторијске анализе
(КС, урин )
• Консултација психолога.

Садржај – како се ради

Здравствени
картон

Здравствени
картон,
контролни
извештај
специјалисте

Документација/
евиденција

Табеле

Једанпут у току
периода

Понудити
адолесценту
помоћ у избору
средње школе
односно за
професионалну
оријентацију

Напомена
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После обављеног
систематског прегледа

15–16 година, односно
I разред средње школе

Очување и унапређење
оралног здравља и
откривање парадонталних
обољења
Стоматолошки
контролни преглед

• Упућивање адолесцента
стоматологу

Здравствени
Тим ШД , изабрани стоматолог картон
ДЗ.
Стоматолошки
картон

Садржај тема је детаљно описан у текстуалном делу СМУ.
Видети опис наведен на почетку табеле.

Садржај и извођење разговора описан је у склопу систематског прегледа у текстуалном делу СМУ.
Видети у делу табеле који се односи на узраст од 10 до 13 година.

Упознавање родитеља/
старатеља са нормалним
развојем, одступањима
од нормалног развоја,
факторима који утичу на
здравље

Промоција здравља у
школи, домовима ученика

Увид у резултате и/или
извештај специјалисте

Кратка посета са
резултатима

Документација/
евиденција

Изабрани педијатар/лекар и
медицинска сестра у служби за
здравствену заштиту школске Здравствени
деце ДЗ.
картон
Изабрани гинеколог, бабица
у ДЗ.

Ко/Где

Допуна налаза са
систематског прегледа

Садржај – како се ради
• Узима и допуњује
анамнестичке податаке
• Мерење: ТМ, ТВ, КП
израчунавање ИТМ
• Детаљан преглед
адолесцента по
системима (види текст).
• Лабораторијске анализе:
КС, урин
• Скрининг ППИ код
сексуално активних
адолесцената/киња
• Цервикални брис по
Папаниколау

Шта/активност

Допуна података
из личне и
породичне анамнезе,
Праћење раста и развоја.
психосоцијалнаевалуација
Откривање понашања
штетних по здравље,
Систематски
поремећаја и обољења,
педијатријски преглед
знакова злостављања
Провера вакциналног
или занемаривања, рано
статуса и вакцинација
предузимање одговарајућих
Упућивање
мера
специјалистима у
случају одступања од
уобичајеног развоја.

Сврха – циљ

Напомена
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Када

Табеле

V

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Тим ШД
Изабрани стоматолог ДЗ.

Очување и унапређење
оралног здравља

После обављеног
систематског прегледа
Стоматолошки
контролни преглед

• Упућивање адолесцента
стоматологу

Изабрани стоматолог ДЗ

• Допуна података из личне
Систематски преглед
и породичне анамнезе
Упознавање и
психосоцијалном
Тим ШД,
провера налаза код
евалуацијом
утврђених одступања • Видети опис код
изабрани гинеколог и бабица
на претходном
систематских прегледа са у ДЗ.
систематском и
навршених 15. год.
контролном прегледу

Садржај тема је детаљно описан у текстуалном делу СМУ.
Видети опис наведен на почетку табеле.

III разред,
17–18 година

Ко/Где

Тим ШД уДЗ

Промоција здравља у
школи, домовима ученика.

Упућивање адолесцента
стоматологу

• Садржај и извођење
планираног разговора
описан је у систематском
прегледу у текстуалном
делу СМУ и табели у
Прилогу.

• Психосоцијална
евалуација
• Мерење: ТМ, ТВ
израчунавање ИТМ, КП

Садржај – како се ради

Стоматолошки
контролни преглед

• индивидуални
здравственоваспитни рад
• увид у утврђена
• одступања на
претходном
систематском
прегледу и
спровођење
предложених мера.

Контролни преглед

Шта/активност

Очување и унапређење
оралног здравља

Процена понашања
штетних по здравље и
протективних фактора.
Праћење раста и развоја
Континуирано праћење
ефеката предузетих мерa

Сврха – циљ

Праћење раста и развоја.
Откривање понашања
штетних по здравље,
поремећаја и обољења,
знакова злостављања
или занемаривања, рано
предузимање одговарајућих
мера

16–17 година, односно
II разред средње школе,
код адолесцената код
којих је при систематском
прегледу нађено одступање
или поремећај здравља; са
инвалидитетом; који живе у
колективном смештају

Када

Здравствени
картон

Здравствени и
стоматолошки
картон

Извештаји ДЗ
о контролним
прегледима

Здравствени
картон

Документација/
евиденција

Табеле

Психосоцијални
евалиацију
обављати
изоловано
или у оквиру
контролног
прегледа.

По позиву
у заказаном
термину

Напомена
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18–19 година, IV разред

18–19 година, IV разред
Код адолесцената: са
утврђеним одступањем или
поремећајем здравља; са
инвалидитетом; који живе у
колективном смештају

После обављеног
систематског прегледа

Садржај – како се ради

Ко/Где

Кратка посета са
резултатима

• Увид у резултате и/или
извештај специјалисте.
Тим ШД

Садржај тема је детаљно описан у текстуалном делу СМУ. Видети опис наведен на
почетку ове табеле.

Шта/активност

• Упућивање адолесцента
стоматологу

Заштита репродуктивног
здравља

Стоматолошки
контролни преглед

Гинеколошки
превентивни
преглед (видети
текст и табелу код
специф. Циља 1 у I
програмској целини)

Очување и унапређење
оралног здравља

• Упућивање сексуалноактивне адолесценткиње
гинекологу

Контролни преглед
Праћење
психосоцијалног
развоја
Праћење телесних
параметара

Процена понашања
штетних по здравље и
протективних фактора.
Праћење раста и развоја
Континуирано праћење
ефеката предузетих мерa

Тим ШД и изабрани
стоматолог ДЗ

Тим ШД и
изабрани гинеколог ДЗ

• Психосоцијална
евалуација
• Мерење: ТМ, ТВ и ИТМ,
крвни притисак.
Тим ШД
• Увид у утврђена
одступања на претходном
систематском прегледу и
спровођење предложених
мера.

Упознавање родитеља/старатеља са нормалним развојем, одступањима од нормалног развоја, факторима који
утичу на здравље. Видети у делу табеле који се односи на узраст од 10 до 13 година.

Допуна налаза са
систематског прегледа

Промоција здравља у
школи, домовима ученика..

Сврха – циљ

Здравствени
картон

Здравствени
картон
Извештај
специјалисте

Здравствени
картон
Извештаји ДЗ
о контролним
прегледима

Здравствени
картон

Документација/
евиденција

Примењује
се Програм
превентивне
стоматолошке
здравствене
заштите

Преглед обавити
три године после
започињања
сексуалне
активности

Два пута
годишње

Напомена
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Табеле

V

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Шта/активност

Садржај – како се ради

Тим ШД и саветовалишта за
младе
Тимови (педијатарендокринолог, нутрициониста,
психолог) са секундарног и
терцијерног нивоа здравст.
заштите

Једном месечно
контрола ТМ,
ТВ и провера
придржавања
препорученог
третмана према
Приручнику
„Превенција и лечење
гојазности деце
и адолесцената у
Србији“

Адекватно праћење и
лечење адолесцената/
киња са предгојазношћу и
гојазношћу.

По потреби

• Давање прецизних
упутстава за физичку
активност и исхрану.
• Редовна комуникација са
адолесцентима.

Тим ШД и саветовалишта за
младе

Рано откривање
предгојазности, гојазности
и поремећаја исхране

Једном годишње током
адолесценције

1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција и лечење гојазности и поремећаја исхране

Документација/
евиденција

Здравствени
и вакцинални
картон

Здравствени
картон,
извештаји
специјалиста,
отпусна листа

ОПШТИ ЦИЉ: ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА У ПЕРИОДУ АДОЛЕСЦЕНЦИЈЕ

Процена способности за
жељену професију

Ко/Где

Додатни прегледи
• оценити способност за
Може се обављати
жељену професију
изоловано или у
Изабрани педијатар/лекар и
•
упутити: педагогу,
оквиру контролног
медицинска сестра у ДЗ.
психологу,
у
локални
прегледа
центр за професионалну
Могуће је по позиву и орјентацију (по потреби).
у заказаном термину.

Садржај тема је детаљно описан у текстуалном делу СМУ.
Промоција здравља у
школи, домовима ученика... Видети опис наведен на почетку табеле.

Сврха – циљ

Редовно праћење ТМ,
ТВ и ИТМ у оквиру
систематских и
контролних прегледа, • Видети текстуални
део СМУ и табеле по
психосоцијалног
узрастима
скрининга и
скрининга телесних
параметара

У 18. или 19. години, код
адолесцентата завршног
разреда средње школе

Адолесценција

Када

Табеле

Активна
партиципација
родитеља.

Два пута
годишње

Напомена
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Адолесценција

По потреби

Редовна
комуникација са
тимима са вишег
нивоа здравствене
заштите

Шта/активност

Ко/Где

Тим ШД и саветовалишта за
младе
• Размена информација,
Тимови (педијатар• Праћење спровођења
ендокринолог, нутрициониста,
предложених терапијских психолог) са секундарног и
мера
терцијерног нивоа здравст.
заштите

Садржај – како се ради

Рано откривање и
адекватно лечење ППИ код
адолесцената оба пола

ДЗ (саветовалиште за младе),
ЗЗЗЗ студената, ЗЈЗ/ИЈЗ

ДЗ (саветовалиште за младе,
гинеколог, педијатар).

Тим ШД, гинеколог,
психолог (саветовалишта за
адолесценте).

• Свакој трудници
Гинеколог ДЗ
адолесцентног узраста
саветује се ДПСТ на ХИВ

Поверљиви скрининг • Изабрани педијатар/
и лечење ППИ,
лекар упућује
укључујући и ДПСТ
адолесцента/кињу у здр.
на ХИВ/АИДС за
установу у којој може
адолесценте оба пола. добити ове услуге

Очување репродуктовног
здравља адолесцената/
киња, односно превенција
нежељене трудноће и ППИ

ДПСТ трудница
адолесцентног
узраста

• Види текст СМУ.

• Саветовање о
контрацепцији
и евентуално
обезбеђивање
контрацептивног
средства за
сексуално активне
адолесценте

Спречавање вертикалне
трансмисије ХИВ-а

• Садржај саветодавног
разговора је детаљно
описан у текстуалном
делу СМУ

Индивидуални
разговори и групни
здравственоваспитни рад.

Едукација и мотивисање
адолесцената/киња за
безбедно и одговорно
сексуално понашање

2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Заштита и унапређење репродуктивног здравља адолесцената

Тимски,
мултидисциплинарни,
родно сензитиван приступ
у лечењу адолесцената/киња
са другим поремећајем
исхране

Сврха – циљ

Здравствени
картон

Здравствени
картон,
извештаји
специјалиста,
отпусна листа

Документација/
евиденција

Кондоме по
могуђству
обезбедити у
саветовалишту
за младе, код
гинеколога
и изабраног
педијатара.

Обавити у оквиру планираног
разговора,
на захтев
адолесцента или
по потреби.

Напомена

36

Када

Табеле
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По потреби

Када

ДЗ (саветовалиште за младе
изабрани педијатар, гинеколог,
медицинска сестра, психолог,
социјални радник),
Установе секундарне и
терцијарне здр. заштите

ДЗ (гинеколог, изабрани
педијатар, саветовалиште за
адолесценте)
Патронажна служба
ГАК – терцијарни ниво

• Саветовалишни рад
са трудницама уз
континуирано праћење
трудноће, према
одговарајућем водичу
• Прекид трудноће уз
најбезбедније процедуре,
психолошку и социјалну
подршку.
• Редовне контроле код
гинеколога
• Спречавање дефицита
микронутријената
• Универзални скрининг
и лечење инфекција у
трудноћи
• Генетско саветовање
• Одређивање
установе у којој ће
се адолесценткиња
породити, у складу са
процењеним ризиком.

Индивидуални рад са
адолесценткињама које
су трудне и њиховим
партнером (видети
текстуални део СМУ).

Индивидуални
Пружање информација,
рад са трудницом
помоћ и подршка у вези са и партнером и
доношењем одлуке о исходу родитељима,
трудноће.

Антенатална
и перинатална
здравствена
заштита трудница
адолесцентог узраста

Саветовање,
медицинска и
психолошка
подршка, пружање
помоћи да наставе
школовање мајкама
адолесценткињама и
њиховим партнерима

Обезбеђивање адекватне
антенаталне, перинатална
и постанатална заштита за
адолесценткиње труднице
и породиље без обзира
на социјално-економски
статус, географску локацију
и етничку припадност

Смањење медицинских и
психосоцијалних проблема
адолесценткиња трудница,
породиља и њихових
партнера

Извештаји
гинеколога
Извештаји
саветовалишта за
адолесценте
Картон труднице
Извештаји
хоспиталних
установа

Здравствени
картон, отпусна
листа, извештај
специјалисте
Протокол

Документација/
евиденција

Здравствени
картон , картон
труднице.
Изабрани педијатар/лекар,
гинеколог, психолог, социјални Извештаји:
радник, школа, центар за
саветовалишта за
социјални рад
младе, центра за
социјални рад и
школе.

Ко/Где

Шта/активност

Садржај – како се ради

Сврха – циљ

Табеле

Активности
које се односе на
адолесценткиње
труднице
детаљније су
приказане у
делу Програма
који се односи
на здр. заштиту
трудница

Поверљивост
ових
информација
је од изузетног
значаја

Напомена
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Шта/активност

Садржај – како се ради

Ко/Где

Документација/
евиденција
Напомена

Тим ШД, тим саветовалишта
за младе: психолог, психијатар,
специјални педагог, социјални
радник из службе за ментално
здравље)
Специјализоване установе
секундарне и терцијарне здр.
заштите

• Садржај рада:
мотивисање за промену
Саветовање, тимски и понашања, заједничко
прављење плана промене
индивидуални рад
понашања, праћење
остварених промена
понашања

Мотивисање и
По потреби, код
пружање подршке за
адолесценткиња које користе
престанак коричћења и
психоактивне супстанце
експериментисања са ПАС

Једном годишње

Тим ШД, тим саветовалишта
за младе у ДЗ: психолог,
психијатар, специјални
педагог, социјални радник из
службе за ментално здравље

Садржај разговора:
• Информације о
штетности злоупотребе
дувана, алкохола и
илегалних ПАС и
Саветодавни
неадекватне употребе
разговор са
лекова.
адолесцентом и
родитељима, односно • Мотивисање адолесцента
старатељима о ПАС
да се одупре притиску да
користи ПАС.
• Добијање података од
адолесцента о томе да ли
користи ПАС

Здравствени
картон

5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција злоупотребе дувана, алкохола и илегалних психоактивних супстанци, неадекватне употребе лекова,
адекватно лечење адолесцената који злоупотребљавају или су зависни од ПАС, умањивање ефеката употребе ПАС

Разговор се
обавља у оквиру
систематских
прегледа,
психосоцијалне
евалуације
или на захтев
адолесцента,
родитеља или
старатеља

Активности у вези овог специфичног циља налазе се у делу програма који се односи на превенцију, рано откривање и
адекватно лечење хроничнох обољења и инвалидитета деце и адолесцената.
Садржај и метод рада је детаљно описан у текстуалном делу СМУ.

• Информисање
адолесцената и
родитеља или старатеља
о штетности дувана,
алкохола и илегалних
ПАС и неадекватне
употребе лекова.
Мотивисање за одупирање
употреби ПАС.
Рано откривање употребе
свих ПАС.

Адолесценција

Рано откривање,
одговарајуће лечење и
подршка адолесцентима/
кињама са хроничним
обољењима и
инвалидитетом

4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Рано откривање, адекватно лечење и одговарајућа подршка адолесцентима/кињама са хроничним обољењима и инвалидитетом

Сврха – циљ
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Сврха – циљ

Шта/активност

Садржај – како се ради

Ко/Где

Документација/
евиденција
Напомена

Комуникација са
тимовима са виших
нивоа дравствене
заштите и активно
учешће у лечењу.

Рано откривање проблема
менталног здравља код
адолесцената

Адекватно збрињавање
адолесцената/киња са
проблемима менталног
здравља

Адолесценција

По потреби

Здравствени
картон
Извештаји
о раду ДЗ
(саветовалишта
за младе, ШД)

Здравствени
картон, извештаји
специјалиста,
отпусна листа

Тим ШД, тим саветовалишта
за младе

Тим ШД, тим саветовалишта
за младе: психолог, психијатар,
специјални педагог, социјални
радник из службе за ментално
здравље)
Специјализоване установе
секундарне и терцијарне здр.
заштите

Садржај описан у тексту

• Редовна комуникација
са тимом који се бави
лечењем адолесцената
• контрола спровођења
предложених мера
• размена информација

На свим
прегледима,
психосоцијалној
евалуацији и на
захтев родитеља
или адолесцента

• Садржај разговора:
информације о ЗИЗ,
Саветовалишни
насиљу и могућностима
рад и збрињавање
здравствене и правне
Информисање адолесцената адолесцената који
заштите.
и родитеља/старатеља о
су били жртве ЗИЗ
ефектима
ЗИЗ
и
насиља
и
и
насиља:
лечење
•
Поступци су дефинисани
По потреби, код жртве
ДЗ (педијатар/лекар,
Посебним протоколом
злостављања и занемаривања могућностима здравствене повреда и пружање
медицинска сестра, гинеколог)
психосоцијалне
и
правне
заштите.
(види
Прилог)
(ЗИЗ) и насиља
Збрињавање адолесцената подршке и терапије. • Пружање медицнске
који су били жртве насиља. Рад са адолесцентима
помоћи
који су починици
• Упућивање жртве
насиља.
насиља у одговарајућу
здравствену установу

Здравствени
картон
Извештаји о
упућивању
према Посебном
протоколу
Упути
специјалистима,
у складу са
степеном повреда

Активности које се односе на превенцију повреда и тровања код адолесцената налазе се у делу о превенцији, дијагностици и лечењу болести и стања од већег
социјално-медицинског значаја.

Табеле

У оквиру
систематског
прегледа,
психосоцијалног
праћења,
на захтев
адолесцента и/
ли родитеља, тј.
старатеља.

7. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција насиља занемаривања и злостављања, умањивање последица насиља, занемаривања и злостављања. Превенција повреда и тровања.

Пружање
информација
адолесценатима
и родитељима
или старатељима
о проблемима
менталног здравља

6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Рано откривање проблема менталног здравља код адолесцената и адекватно збрињавање адолесцената са проблемима менталног здравља
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ЛИСТА
ПИТАЊА
ЗА ОТКРИВАЊЕ
ЗЛОСТАВЉАЊА
АДОЛЕСЦЕНТА/КИЊЕ
Листа питања
за откривање
злостављања и занемаривања
адолесцента/киње
r Какви су односи у твојој породици?
r Да ли неко од родитеља пије?
r Да ли је неко, икада, својим поступцима према теби прешао границу коју сматраш
дозвољеном?
r Да ли си некада у друштву био/била нападан/а или угрожаван/а?
r Да ли је неко према теби био или је сада изразито груб? (Адолесценти тешко
прихватају да се њихови родитељи квалифкују као насилници, па би питање
требало поставити на овај начин.

Алгоритам за психосоцијалну
евалуацију (HEEADSSS)
АЛГОРИТАМ
ЗА ПСИХОСОЦИЈАЛНУ
ЕВАЛУАЦИЈУ (HEEADSSS)
Home-Дом:састав породице, чланови продице, услови живота, однос адолесцента/киње и чланова
породице, односи међу другим члановима породице
Education-Образовање: школа/запослење академски или професионални успех, планови за
будућност, безбедност у школи или на радном месту
Eating-Исхрана: кратка анамнеза исхране у којој се обраћа пажња на ТМ или доживљај слике тела и
поремећаје понашања у исхрани
Activities-Активности: дружење са вршњацима истог и/или супротног пола, рекреативне
активности, забављање, партнерски односи
Drugs-Психоактивне супстанце: употреба дувана, алкохола, илегалних ПАС (психоактивних
супстанци); анаболичких стероида, коришћење ПАС међу вршњацима, у породици, вожња под
утицајем ПАС
Sexuality-Сексуалност: сексуална орјентација, сексуална активност, сексуално злостављање
Suicide-Самоубиство: знаци депресије (осећање депресивности, усамљеност, туга, осећање безнађа,
acting out,поремаћај апетита и сна), суицидалне мисли и планови, покушаји суицида
Safety- Безбедност: употреба сигурносног појаса и кациге у вожњи,ризик од насиља, учешће у
тучама, ношење оружја

КАРТОН
СИСТЕМАТСКОГ
(ПРЕВЕНТИВНОГ)
АДОЛЕСЦЕНТА
Картон систематског
(превентивног)
преглед адолесцента иПРЕГЛЕДА
планираног разговора
са
адолесцентом/кињом
И ПЛАНИРАНОГ РАЗГОВОРА СА АДОЛЕСЦЕНТОМ/КИЊОМ
Име, име једног родитеља, презиме
Школа и разред
Датум рођења
Датум прегледа
Лична анамнеза
Вакцине и ревакцине
Породична анамнеза
Психосоцијална анамнеза
Узраст/разред
Са ким живи:
1 - са оба родитеља,
2-са једним родитељем,
3-са старатељем,
4-друго
Односи у породици:
1- добри,
2- вербални конфликти,
3- физички конфликти
Психијатријско обољење у
породици:
1- да
2- не
Алкохолизам у породици
1- да
2- не
Успех у школи: 1,2,3,4,5
Односи са вршњацима:
1- добри
2- лоши
Односи са наставницима:
1- лоши
2- добри
Бежање са часова:
1- да
2Понављао разред:
1- да
2 не
Колико оброка има на дан:
1,2,3,4,5
Исхрана
1- адекватна
2- неадекватна
Слободно време
1- структурирано
2- неструктурирано
Физичко васпитање
1- ослобођен
2 повремено ради
3- редовно ради
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Узраст/разред
Рекреација
1- да
2- не
Такмичарско бављење спортом
1- да
2- не
Иде у цркву
1- да
2- не
Припадност секти
1- да
2- не
Пуши
1- не
2- повремено
3- редовно
Употребљава алкохол
1- не
2- повремено
3- често
Употребљава илегалне ПАС
1- да
2- не
Забављање (партнерски односи):
1- да
2- не
Сексуална орјентација:
1- према особама супротног пола
2- према особама истог пола
3- према особама оба пола
Сексуални односи
1- да
2- не
Броја партнера током последњих
6 месеци:
Трудноћа:
1- да
2- не
Прекид трудноће
1- да
2- не
Полно преносиве инфекције:
1- да
2- не
Употреба кондома:
1- не
2- повремено
3- увек
Употреба других контрацептива
1- не
2- повремено
3- увек
Сексуално злостављање:
1- да
2- не
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Насиље:
1- очевидац
2- жртва
3- починилац
Симптоми депресије:
1- да
2- не
Суицидалне идеје:
1- да
2- не
Покушај суицида;
1- да
2- не
Користи сигурносни појас:
1- да
2- не
Користи кацигу:
1- да
2- не
Носи оружје:
1- да
2- не
Учешће у тучи:
1- да
2- не
Припадност банди:
1- да
2- не
Вожња под утицајем алкохола и
ПАС:
1- да
2- не
Напомена:
- Уколико се адолесцент/киња ангажује у било ком ризичном понашању детаљне податке убележити у овој
рубрици
- за aдолесценте који припадају вулнербилним групама у рубрици напомена, убележити специфичан
проблем

Физички преглед
11
Оштрина вида
Десно око
Лево око
ТВ (цм)
Перцентил
ТМ (кг)
перцентил
Индекс телесне масе (ИТМ) перцентил
Пулс
Респирације
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
11
Крвни притисак:
систолни (mmHg)
перцентил
Крвни притисак:
дијастолни (mm
Hg)
перцентил
Лична хигијена
задовољавајућа/незадовољавајућа
Кожа
Боја
Локалне промене
Телесно држање (добро-лоше)
Кичмени стуб
(сколиоза, кифоза, лородоза)
Деформације стопала: да/не
Вид: види добро, слабије види, носи наочаре,
не носи наочаре
Слух: добро чује, не чује добро
Уста, ждрело, тонзиле
Зуби, гингиве
Врат
Лимфне жлезде
Плућа
Грудни кош- деформитети
(pectus excavatum, carinatum)
Симетричaн дисаjни звук (дане)
Дисајни звук(нормалан,
измењен)
Пропратни звучни феномени
да-не
Срце
Инспекција
Палпација
Ритам
Тонови
Шумови
Кликови
Трбух
Инспекција (у равни, испод
равни, изнад равни грудног
коша)
Јетра
Слезина
Бубрези
Гениталије-младићи Фимоза, да/не
Хернија да/не
Варикоцела да/не
Тестиси-постојање
нодуса
Гениталије девојке
инфламација
кондиломи
друге лезије
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11
Процена
пубертетског
развоја:

Младићи:

Девојке

12

13

Пубична
маљавост,
стадијуми
по Танеру
1,2,3,4,5
Развој
полних
органа,
стадијуми
по Танеру
1,2,3,4,5
Развој дојки
по Танеру
1,2,3,4,5
Маљавост
по Танеру
1,2,3,4,5

Прва
менструација
Трајање
менструалног
циклуса
Болност
Обилност
Датум последњне менстрауције
Дојке
Девојке-нодуси
Младићигинекомастија,
нодуси
Неуролошки статус:
уредан/патолошки
Ментални статус (нормалан, оддступање)
Говорне мане: да/не
Способан за физичко васпитање: да/не
Лабораторијски и други прегледи
Хемоглобин
Еритроцити
Урин
Укупни холестерол
ЛДЛ
Гликемија
Тест по Папаниколау
Скрининг на ППИ
ХИВ
Хламидија
Гонореја
Сифилис
Хумани папилома вирус
PPD3
Напомене: убележити свако одстпање од нормалног физичког налаза
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Доношење
одлуке ОДЛУКЕ
о пристанкуОнаПРИСТАНКУ
медицинску меруНА
кодМЕДИЦИНСКУ
малолетног пацијента
ДОНОШЕЊЕ
МЕРУ КОД

МАЛОЛЕТНОГ ПАЦИЈЕНТА

КО ДОНОСИ ОДЛУКУ О ПРИСТАНКУ НА МЕДИЦИНСКУ МЕРУ КОД
МАЛОЛЕТНОГ ПАЦИЈЕНТА

ПАЦИЈЕНТ ЈЕ ДЕТЕ КОЈЕ ЈЕ
НАВРШИЛО 15 ГОДИНА ЖИВОТА

ПАЦИЈЕНТ ЈЕ ДЕТЕ КОЈЕ ЈЕ
МЛАЂЕ ОД 15 ГОДИНА ЖИВОТА

ПРОЦЕНИТИ ДА ЛИ ЈЕ СПОСОБНО ЗА РАСУЂИВАЊЕ
КРИТЕРИЈУМИ:
1. Разуме сврху предложене мере
2. Разуме разлике и последице предузете и непредузете предострожне мере
3. Разуме информације значајне за доношење одлуке
о пристанку и способан је да их одмери у процесу
одлучивања
4. Фактори који смањуј(у способност расуђивања
нису присутни (бол, дејство лекова, алкохола или
дроге ...)

ПРИСТАНАК ДАЈЕ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПАЦИЈЕНТА (РОДИТЕЉ,
УСВОЈИТЕЉ ИЛИ СТАРАТЕЉ)

АДОЛЕСЦЕНТ ЈЕ
СПОСОБАН ЗА
РАСУЂИВАЊЕ

ДЕТЕ НИЈЕ
СПОСОБАНО ЗА
РАСУЂИВАЊЕ

ПРИСТАНАК ДАЈЕ
САМ ПАЦИЈЕНТ

ПРИСТАНАК ДАЈЕ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК
ПАЦИЈЕНТА

Охрабрити
адолесцента да
укључи породицу у
процес одлучивања

Дете укључити у процес доношења одлуке
у складу са њиговом
зрелошћу и способношћу за расуђивање

Дете укључити у процес доношења одлуке о пристанку, у складу
са његовом зрелошћу и способношћу да расуђује

ПРИСТАНАК
НА МЕДИЦИНСКУ МЕРУ КОД МАЛОЛЕТНИХ
ɉɪɢɫɬɚɧɚɤ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɦɟɪɭ ɤɨɞ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɯ ɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚ
ПАЦИЈЕНАТА
1. Ʉɨ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɦɟɪɭ ɤɨɞ ɦɚɥɨɥɟɬɧɨɝ ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ
Ȼɟɡ ɩɪɢɫɬɚɧɤɚ ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ ɧɚɞ ʃɢɦ ɫɟ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɧɟ ɫɦɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɧɢɤɚɤɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ
ɦɟɪɚ.
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɩɚɰɢʁɟɧɬ ɦɚɥɨɥɟɬɚɧ, ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɦɟɪɭ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ:
a) ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ (ɪɨɞɢɬɟʂ, ɭɫɜɨʁɢɬɟʂ ɢɥɢ ɫɬɚɪɚɬɟʂ) ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ;
b) ɫɚɦ ɩɚɰɢʁɟɧɬ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɜɪɲɢɨ 15. ɝɨɞɢɧɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɧ ʁɟ ɡɚ ɪɚɫɭɻɢɜɚʃɟ.
a. ɉɪɢɫɬɚɧɚɤ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ
ɉɪɢɫɬɚɧɚɤ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɦɟɪɭ ɤɨʁɭ ɩɪɟɞɥɚɠɟ, ɥɟɤɚɪ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɬɪɚɠɢ ɨɞ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ (ɪɨɞɢɬɟʂɚ, ɭɫɜɨʁɢɬɟʂɚ ɢɥɢ ɫɬɚɪɚɬɟʂɚ) ɦɚɥɨɥɟɬɧɨɝ ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ʁɟ ɞɟɬɟ:
x ɦɥɚɻɟ ɨɞ 15 ɝɨɞɢɧɚ ɢɥɢ
x ɫɬɚɪɢʁɟ ɨɞ 15 ɝɨɞɢɧɚ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɡɚ ɪɚɫɭɻɢɜɚʃɟ.
ɍ ɬɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɫɚɦ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢ ɩɚɰɢʁɟɧɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭɤʂɭɱɟɧ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɧɨɲɟʃɚ
ɨɞɥɭɤɟ ɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɡɪɟɥɨɲʄɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɲʄɭ ɪɚɫɭɻɢɜɚʃɚ.
ɛ. ɉɪɢɫɬɚɧɚɤ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬɚ
Ⱥɤɨ ʁɟ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬ ɧɚɜɪɲɢɨ 15 ɝɨɞɢɧɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɧ ʁɟ ɡɚ ɪɚɫɭɻɢɜɚʃɟ, ɨɧ ɦɨɠɟ ɫâɦ
ɞɚɬɢ ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɦɟɪɭ ɤɨʁɭ ɦɭ ɥɟɤɚɪ ɩɪɟɞɥɚɠɟ.
ɂ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɚɧ ɡɚ ɞɚɜɚʃɟ ɩɪɢɫɬɚɧɤɚ, ɞɟɨ ʁɟ ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɤɫɟ
ɨɯɪɚɛɪɢɬɢ ɝɚ ɞɚ ɭɤʂɭɱɢ ɩɨɪɨɞɢɰɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɩɪɢɫɬɚɧɤɭ.
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɢɡɭɡɟɬɚɤɚ ɨɞ ɨɜɨɝ ɨɩɲɬɟɝ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨ ɫɬɚɪɨɫɧɨʁ ɝɪɚɧɢɰɢ ɨɞ ɤɨʁɟ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬ ɦɨɠɟ
ɫɚɦ ɞɚ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɩɪɢɫɬɚɧɤɭ ʁɟ ɩɪɟɤɢɞ ɬɪɭɞɧɨʄɟ. Ʉɚɞɚ ʁɟ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬɤɢʃɚ ɫɬɚɪɢʁɚ ɨɞ 16 ɝɨɞɢɧɚ, ɡɚ
ɩɪɟɤɢɞ ɬɪɭɞɧɨʄɟ ɞɨɜɨʂɚɧ ʁɟ ʃɟɧ ɩɢɫɦɟɧɢ ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ, ɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɦɥɚɻɚ ɨɞ 16 ɝɨɞɢɧɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɚ ʁɟ ɢ
ɩɢɫɦɟɧɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ʃɟɧɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ.

2. Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɚɫɭɻɢɜɚʃɚ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬɚ
ɡɚ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɨ ɩɪɢɫɬɚɧɤɭ
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɡɚ ɪɚɫɭɻɢɜɚʃɟ ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ ɫɬɚɪɢʁɟɝ ɨɞ 15 ɝɨɞɢɧɚ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɨ ɩɪɢɫɬɚɧɤɭ, ɩɪɨɰɟʃɭʁɟ ɥɟɤɚɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɛɭɱɟɧ ɡɚ ɪɚɞ ɫɚ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬɢɦɚ. ɍ
ɫɩɨɪɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɢɦɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚɬɢ ɫɬɪɭɱʃɚɤɟ ɡɚ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬɧɭ ɦɟɞɢɰɢɧɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢʁɭ
ɢɥɢ ɩɫɢɯɢʁɚɬɪɢʁɭ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɧɨɝ ɞɨɛɚ.
ɍɤɨɥɢɤɨ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬ ɪɚɡɭɦɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɩɪɢɫɬɚɧɤɭ,
ɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɫɜɪɯɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɦɟɪɟ, ɪɢɡɢɤɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɢ ɧɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɦɟɪɟ, ɢ
ɫɩɨɫɨɛɚɧ ʁɟ ɞɚ ɢɯ ɨɞɦɟɪɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɟ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɢɦ ɡɚ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɨ
ɩɪɢɫɬɚɧɤɭ.
ɍ ɩɪɨɰɟɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ, ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɮɚɤɬɨɪɚ
ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɫɦɚʃɢɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬɚ ɡɚ ɪɚɫɭɻɢɜɚʃɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɩɪ. ɭɬɢɰɚʁ ɛɨɥɚ ɤɨʁɢ ɬɪɩɢ,
ɥɟɤɨɜɚ ɤɨʁɟ ɭɡɢɦɚ ɢɥɢ ɞɟʁɫɬɜɨ ɭɡɟɬɨɝ ɚɥɤɨɯɨɥɚ ɢɥɢ ɞɪɨɝɚ.
ɇɚɤɨɧ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ, ɥɟɤɚɪ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ ɭɧɟɫɟ
ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɥɢ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬ (ɫɬɚɪɢʁɢ ɨɞ 15 ɝɨɞɢɧɚ) ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ
ɪɚɫɭɻɢɜɚʃɚ ɢɥɢ ɧɟ.
Ɍɚɤɨɻɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɬɢ ɢ ɫɚɜɟɬ ɞɚɬ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬɭ ɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɭ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫ
ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɟ, ɤɚɨ ɢ ɢɫɯɨɞ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɨ ɬɨɦɟ.

3. Ɉɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɚʁɟ ɩɪɟ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɩɪɢɫɬɚɧɤɭ
Ⱦɚ ɛɢ ɩɚɰɢʁɟɧɬ, ɨɞɧ. ʃɟɝɨɜ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ (ɪɨɞɢɬɟʂ, ɭɫɜɨʁɢɬɟʂ ɢɥɢ ɫɬɚɪɚɬɟʂ) ɦɨɝɚɨ ɞɚ
ɞɨɧɟɫɟ ɨɞɥɭɤɭ ɞɚ ɥɢ ɩɪɢɫɬɚʁɟ ɢɥɢ ɧɟ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɦɟɪɭ ɤɨʁɚ ɦɭ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɠɟ, ɨɧ ɦɨɪɚ ɞɚ ɡɧɚ ɫɚ
ɱɢɦɟ ɫɟ ɫɚɝɥɚɲɚɜɚ, ɬʁ. ɨɧ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɤɨʁɟ ɦɭ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɤɚɤɨ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ
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ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɩɪɢɫɬɚɧɤɭ. Ɍɨ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɥɟɤɚɪ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɞâ ɢ ɛɟɡ ɩɚɰɢʁɟɧɬɨɜɨɝ ɬɪɚɠɟʃɚ, ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢ
ʁɟ ɪɚɡɭɦʂɢɜ ɨɧɨɦɟ ɤɨʁɢ ɞɨɧɨɫɢ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɩɪɢɫɬɚɧɤɭ (ɩɚɰɢʁɟɧɬɭ, ɨɞɧ. ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɭ). Ⱥɤɨ
ɩɚɰɢʁɟɧɬ/ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɟ ɩɨɡɧɚʁɟ ʁɟɡɢɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚ ɬɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ, ɦɨɪɚ
ɦɭ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰ, ɚ ɚɤɨ ʁɟ ɝɥɭɜɨɧɟɦ-ɬɭɦɚɱ.
Ɉɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɫɟ ɞɚʁɟ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɨɫɬɚɜʂɚʁɭʄɢ ɩɚɰɢʁɟɧɬɭ, ɨɞɧ. ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɭ
ɞɨɜɨʂɧɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɞɚ ɨɞɥɭɱɢ. Ɉɧɨ ɫɟ ɞɚʁɟ ɭɫɦɟɧɨ, ɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭɧɚɩɪɟɞ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢ
ɮɨɪɦɭɥɚɪɢ, ɨɧɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɫɚɦɨ ɞɨɞɚɬɚɤ ɭɫɦɟɧɨʁ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɤɨʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɭɫɥɟɞɢ.
Ɉɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɭɯɜɚɬɢ:
x
x
x
x
x
x
x

ɞɢʁɚɝɧɨɡɭ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɛɨɥɟɫɬɢ;
ɤɪɚɬɚɤ ɨɩɢɫ, ɰɢʂ ɢ ɤɨɪɢɫɬ ɨɞ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɦɟɪɟ;
ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɢ ɦɨɝɭʄɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɢ ɧɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɦɟɪɟ;
ɜɪɫɬɭ ɢ ɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɭ ɦɨɝɭʄɢɯ ɪɢɡɢɤɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɦɟɪɟ;
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɥɟɱɟʃɚ;
ɦɨɝɭʄɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɩɚɰɢʁɟɧɬɨɜɨɝ ɫɬɚʃɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɦɟɪɟ, ɤɚɨ ɢ
ɦɨɝɭʄɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɧɚɱɢɧɭ ɠɢɜɨɬɚ;
ɞɟʁɫɬɜɨ ɢ ɦɨɝɭʄɟ ɫɩɨɪɟɞɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɞɟʁɫɬɜɚ ɥɟɤɨɜɚ.

ɇɚɤɨɧ ɞɚɬɨɝ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ, ɥɟɤɚɪ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɭɩɢɲɟ ɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ
ʁɟ ɩɚɰɢʁɟɧɬɭ, ɨɞɧ. ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɭ ɞɚɨ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɤɨʁɟ ɦɭ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɤɚɤɨ ɛɢ ɞɨɧɟɨ ɨɞɥɭɤɭ ɨ
ɩɪɢɫɬɚɧɤɭ, ɞɚɬɭɦ ɞɚɜɚʃɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɢɫɩɨɞ ɬɨɝɚ ɩɨɬɩɢɲɟ.
ɇɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ɭɩɨɡɨɪɢɬɢ ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ ɨɞɧ. ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɧɚ ɪɢɡɢɤɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ
ɢ ɧɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɦɟɪɟ ɢ ɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɢ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɬɢ ɨ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɫɜɟ
ɪɢɡɢɰɢɦɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ ɩɚɰɢʁɟɧɬ/ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧ.

4. Ɏɨɪɦɚ ɩɪɢɫɬɚɧɤɚ
ɉɪɢɫɬɚɧɚɤ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɞɚɬ ɭɫɦɟɧɨ, ɩɢɫɦɟɧɨ ɢɥɢ ɩɪɟʄɭɬɧɨ. ɉɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ʁɟ ɩɚɰɢʁɟɧɬ ɢɥɢ ʃɟɝɨɜ
ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɚɨ ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ, ɥɟɤɚɪ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɭɩɢɲɟ ɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ,
ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚ ɞɚɬɭɦ ɞɨɛɢʁɟɧɨɝ ɩɪɢɫɬɚɧɤɚ ɢ ɨɜɟɪɢ ɝɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɬɩɢɫɨɦ.
ɋɚɦ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢ ɩɚɰɢʁɟɧɬ, ɨɞɧ. ʃɟɝɨɜ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɭɠɚɧ ʁɟ ɞɚ ɭ ɩɢɫɦɟɧɨʁ ɮɨɪɦɢ
ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ ɞâ ɫɚɦɨ ɭ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ (ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɪɟɤɢɞ ɬɪɭɞɧɨʄɟ, ɩɪɢɦɚʃɟ
ɨɪɝɚɧɚ, ʄɟɥɢʁɚ ɢ ɬɤɢɜɚ, ɞɚɜɚʃɟ ʄɟɥɢʁɚ ɢ ɬɤɢɜɚ, ɞɚɜɚʃɟ ɢ ɩɪɢɦɚʃɟ ɤɪɜɢ ɢɥɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɤɪɜɢ,
ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɨɝɥɟɞɭ ɢ ɞɨɧɢɪɚʃɟ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɚɧɢɯ ʄɟɥɢʁɚ), ɤɚɨ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɞɛɢʁɚʃɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɦɟɪɟ. ɍ ɫɜɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɦɟɪɟ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɭɫɥɨɜɢɬɢ
ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɟɦ ɢɡʁɚɜɟ ɨ ɩɪɢɫɬɚɧɤɭ.

5. Ɉɞɛɢʁɚʃɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɦɟɪɟ
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɩɚɰɢʁɟɧɬ, ɨɞɧ. ʃɟɝɨɜ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɨɞɛɢʁɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɦɟɪɭ ɤɨʁɚ ɫɟ
ɩɪɟɞɥɚɠɟ, ɥɟɤɚɪ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɦɭ ɭɤɚɠɟ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɬɟ ɨɞɥɭɤɟ.
ɍɤɨɥɢɤɨ ɧɚɤɨɧ ɬɨɝɚ ɨɧ ɨɫɬɚʁɟ ɩɪɢ ɨɞɥɭɰɢ ɨ ɨɞɛɢʁɚʃɭ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɡɚɬɪɚɠɢɬɢ ɩɢɫɦɟɧɭ ɢɡʁɚɜɭ
ɨ ɨɞɛɢʁɚʃɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɦɟɪɟ. Ɍɚ ɢɡʁɚɜɚ ɫɟ ɱɭɜɚ ɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɢ ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ. ɍɤɨɥɢɤɨ
ɩɚɰɢʁɟɧɬ, ɨɞɧ. ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɟ ɠɟɥɢ ɞɚ ɩɨɬɩɢɲɟ ɢɡʁɚɜɭ ɨ ɨɞɛɢʁɚʃɭ, ɥɟɤɚɪ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɨ ɬɨɦɟ
ɫɚɱɢɧɢ ɫɥɭɠɛɟɧɭ ɛɟɥɟɲɤɭ.
Ʉɚɨ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɩɪɢɫɬɚɧɤɚ, ɥɟɤɚɪ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɩɨɞɚɬɚɤ ɨ ɨɞɛɢʁɚʃɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɦɟɪɟ
ɭɩɢɲɟ ɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ, ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚ ɞɚɬɭɦ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɩɢɲɟ. Ɍɚɤɨɻɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ
ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚ ɞɚ ʁɟ ɩɚɰɢʁɟɧɬɭ, ɨɞɧ. ʃɟɝɨɜɨɦ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɭ ɭɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ʃɟɝɨɜɟ
ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɨɞɛɢʁɚʃɭ.
Ʉɚɞɚ ɝɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɪɚɞɧɢɤ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚ ɭ
ɧɚʁɛɨʂɟɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ, ɞɭɠɚɧ ʁɟ ɞɚ ɨ ɬɨɦɟ ɨɞɦɚɯ ɨɛɚɜɟɫɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɨɪɝɚɧ ɫɬɚɪɚɬɟʂɫɬɜɚ
(ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ) ɢ ɞɚ ɬɨ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚ ɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɢ ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ.

6. Ɉɩɨɡɢɜ ɩɪɢɫɬɚɧɤɚ
Ⱦɚɬɢ ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɭɫɦɟɧɨ ɨɩɨɡɜɚɬɢ ɫɜɟ ɞɨɤ ɧɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɦɟɪɟ.
ɍ ɞɚʂɟɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ, ɥɟɤɚɪ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚ ɤɚɨ ɤɨɞ ɨɞɛɢʁɚʃɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɦɟɪɟ.

7. ɉɪɢɫɬɚɧɚɤ ɤɨɞ ɯɢɬɧɢɯ ɫɬɚʃɚ
ɍ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ ɧɢʁɟ ɞɨɫɬɭɩɚɧ, ɯɢɬɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɦɟɪɚ ɫɟ
ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɧɚɞ ɩɚɰɢʁɟɧɬɨɦ ɢ ɛɟɡ ɩɪɢɫɬɚɧɤɚ ʃɟɝɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ.
ɍ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɬɚɤɜɚ ɦɟɪɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɧɡɢɥɢʁɚɪɧɨɝ ɧɚɥɚɡɚ.
ɍ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɧɟɬɢ ɩɨɞɚɬɚɤ ɨ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɦɟɪɟ ɧɚɞ ɩɚɰɢʁɟɧɬɨɦ ɭ ɨɞɭɫɭɫɬɜɭ
ʃɟɝɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɢ ɩɨɬɩɢɫɢɦɚ ɥɟɤɚɪɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɚɥɢ ɤɨɧɡɢɥɢʁɚɪɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɨ ɯɢɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɬɟ ɦɟɪɟ.
ɍ ɫɜɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɯɢɬɧɢ, ɜɚɠɢ ɨɩɲɬɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɨ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɦɟɪɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɢ ɩɪɢɫɬɚɧɤɚ ɩɚɰɢʁɟɧɬɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ.

8. ɉɪɢɫɬɚɧɚɤ ɤɨɞ ɨɛɚɜɟɡɧɢɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɦɟɪɚ
ɍ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɦɟɪɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɤɚɨ ɨɛɚɜɟɡɧɚ (ɤɚɨ ɧɩɪ. ɨɛɚɜɟɡɧɟ
ɢɦɭɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɨɛɚɜɟɡɧɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɩɪɟɝɥɟɞɢ, ɦɟɪɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨɝ ɥɟɱɟʃɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɭɩɭʄɢɜɚʃɟ ɭ
ɩɫɢɯɢʁɚɬɪɢʁɫɤɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ), ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɬɪɚɠɢɬɢ.
ɍ ɬɢɦ ɢɡɭɡɟɬɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɦɟɪɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜɧɨ ɜɨʂɢ
ɩɚɰɢʁɟɧɬɚ, ɨɞɧ. ʃɟɝɨɜɨɝ ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɭɡ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɧɚɱɟɥɚ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ ɟɬɢɤɟ.

9. ɉɪɢɫɬɭɩ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɚɬɚ
Ⱥɞɨɥɟɫɰɟɧɬɢ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ɢ
ɪɚɡɜɨʁ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ ɡɞɪɚɜɢɦ ɫɬɢɥɨɜɢɦɚ ɠɢɜɨɬɚ, ɤɨʁɟ ɜɨɞɟ
ɭɫɜɚʁɚʃɭ ɡɞɪɚɜɢɯ ɠɢɜɨɬɧɢɯ ɧɚɜɢɤɚ ɢ ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɧɢɜɨɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ. ɉɪɢɫɬɭɩ ɨɜɢɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɩɪɢɫɬɚɧɤɚ ɪɨɞɢɬɟʂɚ, ɭɫɜɨʁɢɬɟʂɚ ɢɥɢ ɫɬɚɪɚɬɟʂɚ.

V
49
Прилози

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

V
Прилози

50
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ОСОБА КОЈА ДОНОСИ ОДЛУКУ О ПРИСТАНКУ КОД МАЛОЛЕТНОГ ПАЦИЈЕНТА
Дете је навршило
1. Старост детета
15. годину живота
датум
рођења______________
2. Процена способности за
расуђивање адолесцента
старијег од 15 година
a. Разуме сврху
предложене мере
b. Разуме ризике и
последице предузимања и
непредузимања предложене
мере
(навести који)
c.Фактори који смањују
способност расуђивања
присутни (бол, узети
лекови, алкохол, дрога
итд.)
3. Адолесцент је способан
за расуђивање ( за старије
од 15 година)
Адолесцент
4. Одлуку о пристанку
доноси

Дете је млађе
од 15 година
Да

Не

Да

Не

Законски заступник пацијента
родитељ
усвојитељ
старатељ

5. Адолесценту дат савет о
укључивању породице у
процес доношења одлуке
6. Адолесцент пристаје на
укључивање породице у
процес доносења одлуке о
пристанку

Да

Не

Да

Не

______________________
(потпис лекара)

________________________
_
( Датум)

ОБАВЕШТЕЊЕ КОЈЕ СЕ ДАЈЕ ПРЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ПРИСТАНКУ НА ПРЕДЛОЖЕНУ
МЕДИЦИНСКУ МЕРУ

1. Обавештење дато
________________________
(име и презиме)

Адолесценту
компетентном за доношење
одлуке о пристанку

Законском заступнику пацијента
родитељу
усвојитељу
старатељу

старатељу
Не

Да

2. Адолесцент/законски
заступник пацијента
обавештен је о :
a) Дијагнози и прогнози
болести
b) Циљу и користи од
предложене мере
c) Опису мере и времену
њеног трајања
d) Врсти и вероватноћи
могућих ризика и
последица

e) Могућим последицама
предузимања и
непредузимања мере
f) Алтернативним
методама лечења
g) Могућим променама
пацијентовог стања после
предузимања мере, као и
могућим променама у
начину живота
h) Дејству и могућим
споредним последицама
дејства лекова
_________________________

(Датум давања
обавештења)

(набројати ризике о којима је
дато обавештење)

_________________________
( потпис особе која је обавештенапрепоручено)

_________________________
(потпис лекара који је дао
обавештење-обавезно)

ПРИСТАНАК НА МЕДИЦИНСКУ МЕРУ
Пристанак на предложену медицинску меру __________________________________________ ,
(навести коју)
након добијеног обавештења о предложеној мери, даје ________________________________.
(име и презиме)
_________________________

( Датум давања
пристанка)

_________________________
(потпис особе која пристаје на
предложену медицинску меру)

_________________________
(потпис лекара који је добио
пристанак-обавезно)
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пристанка)
ОДБИЈАЊЕ ПРИСТАНКА НА ПРЕДЛОЖЕНУ МЕДИЦИНСКУ МЕРУ

1. Меру одбија
2. Указано на
последице одбијања
мере
3. Адолесцент, одн.
законски заступник
остаје при одлуци о
одбијању
4. Адолесценту, одн.
законском заступнику
затражено
потписивање изјаве о
одбијању
_________________________

(Датум)

Адолесцент способан
за доношење одлуке о пристанку
Да

Законски заступник пацијента
Не

Да

Не

Да

Не

_________________________
(потпис особе која одбија
предложену медицинску меру)

_________________________
( потпис лекара)

Адолесцент, одн. законски
_________________________
_________________________
заступник одбија потписивање
( потпис лекара)
(Датум)
изјаве о одбијању предложене
мере
Одбијање пристанка од стране законског заступника пацијента
_________________________
_________________________
Обавештен центар за социјални
( име особе која је обавештена)
рад
(Датум)
Одбијање пристанка од стране адолесцента способног за доношење одлуке о пристанку
Адолесценту објашњени разлози
Да
Не
за укључивање законског
заступника у процес доношења
одлуке
Пристанак затражен од
Да
Не
законског заступника пацијента
Обавештен центар за социјални
Да
Не
рад

ОПОЗИВ ПРИСТАНКА НА ПРЕДЛОЖЕНУ МЕДИЦИНСКУ МЕРУ

1. Пристанак опозива
2. Указано на последице
опозива пристанка
3. Адолесцент, одн.
законски заступник
остаје при одлуци о
опозиву пристанка
4. Адолесценту, одн.
законском заступнику
затражено потписивање
изјаве о одбијању

Адолесцент способан
за доношење одлуке о пристанку
Да

Законски заступник пацијента
Не

Да

Не

Да

Не

изјаве о одбијању
_________________________

(Датум)

_________________________
(потпис особе која одбија
предложену медицинску меру)

_________________________
(потпис лекара)

Адолесцент, одн. законски
заступник одбија потписивање
_________________________
_________________________
изјаве о одбијању предложене
(потпис лекара)
(Датум)
мере
Одбијање пристанка од стране законског заступника пацијента
_________________________
_________________________
Обавештен центар за социјални
(име особе која је обавештена)
рад
(Датум)
Одбијање пристанка од стране адолесцента способног за доношење одлуке о пристанку
Адолесценту објашњени разлози
Да
Не
за укључивање законског
заступника у процес доношења
одлуке
Пристанак затражен од
Да
Не
законског заступника пацијента
Обавештен центар за социјални
Да
Не
рад

Законски заступник пацијента

Хитна медицинска мера
Доступан

Стање пацијента захтева
предузимање медицинске мере
без одлагања
_________________________

(Датум)

Недоступан
Да

_________________________
( потпис лекара)

Не

_________________________
(потпис лекара)
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ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Стандарди квалитета
рада у саветовалиштима
за младеу школском диспанзеру
дома здравља
СТАНДАРДИ
КВАЛИТЕТА
РАДА У САВЕТОВАЛИШТИМА
ЗА МЛАДЕ
У
ШКОЛСКОМ ДИСПАНЗЕРУ ДОМА ЗДРАВЉА
ОПШТИ СТАНДАРДИ

Једнакост
СТАНДАРД 1
r Саветовалиште за младе има дефинисану политику, програме и процедуре које уважавају права
девојака и младића, без обзира на националну, верску или сексуалну припадност/оријентацију,
брачно и породично стање, социјални статус и могућност плаћања услуге, здравствени статус,
инвалидност или било коју индивидулану карактеристику која може бити предмет дискриминације
из све три добне групе: 10 – 14, 15-19, 20-24
Критеријум:
1.1. Права девојака и младица видљиво су постављена, позната су запосленима и поштују се.
1.2. Дефинисани су програми и мере за сузбијање стигматизације и дискриминације појединих група
девојака и младића и спроводе се како у просторијама саветовалиста, тако и на терену (теренски, тзв.
„out-reach“ рад).
1.3. Механизми укључивања локалне заједнице (општине, градски фонд, центри за социјални рад,
невладине организације, школе), као и механизми промоције саветовалишта развијени и
имплементирани на локалном нивоу.
1.4. Здравствени радници у саветовалиштима су информисани о могућностима пружања
здравствених услуга младима без здравственог осигурања.

Адекватност и свеобухватност
СТАНДАРД 2.
r Програми Саветовалшта за младе збрињавају највећи број и медицинских и психолошких
проблема младих
Критеријум:
2.1. Саветовалишта за младе пружају услуге промоције, групног и индивидуалног саветовалишног
рада са девојкама и младићима као и одређене услуге скрининга, дијагностике и лечења.
2.2. Постоји јасно дефинисана стандардизована едукација кадра у саветовалиштима за младе.
СТАНДАРД 3.
r Саветовалиште за младе има изграђену мрежу и процедуре за сарадњу са референтним нивоима и
институцијама.
Критеријуми:
3.1. У саветовалишту постоји листа институција са којима сарађују са адресама, именима контакт
особа, бројевима телефона и другим релевантим подацима, како за локалну средину, тако и за
рефентни ниво. Предлог дат у табели.
3.2. Умре жавање је спроведено на локалном нивоу преко општинских одбора за здравство или
Канцеларија за младе.
3.3 Постоји континуирано праћење и евалуација процеса сарадње.

Доступност и прихватљивост
СТАНДАРД 5
r Политика јавног здравља препознаје потребе младих (примаоца услуга) и потребе здравствених
радника (пружаоца услуга)
Критеријум:
5.1. Законски регулисано да сви млади могу да користе здравствену заштиту, уз ресавање
специфицних питања/проблема (млади изнад 19 година, који нису студенти, или млади изнад 15
година који не иду даље у школу, млади у рурaлним срединама недовољно покривени системом
здравствене застите).
5.2. Законски регулисан минимум знања и вештина које здравствени радници у саветовалиштима за
младе треба да поседују (кроз континуирану едукацију могућност усавршавања, као и могућност
подршке, супервизије у раду).
5.3. Континуирана супервизија рада саветовалишта уз могућност међусобне размене искустава
СТАНДАРД 6
r Процедуре које се спроводе у саветовалиштима за младе су прихватљиве младима оба пола
Критеријум:
6.1. Једноставна регистрација, пријављивање, једнака/униформна за сва саветовалиста
6.2. Обезбеђена приватност и поверљивост (у одређеним случајевима и анонимност)
6.3. Могућност избора лекара/саветника
6.4. Кратко време чекања на услугу
6.5. Могућност консултација и без заказивања
6.6. Пружање саветовања телефоном преко директне линије
6.7. e-mail комуникација
6.8. Регулисано је питање родитељског пристанака у најбољем интересу детета
6.9. Процедуре прихватљиве не само за оба пола, него и за младе различите верске, сексуалне или
културалне припадности.
СТАНДАРД 7
r Здравствени радници и сарадници који раде у саветовалишту излазе у сусрет потребама младих.
Критеријум:
7.1. Интерес, брига, разумевање и пажња, комуникативност и искреност (развијен емпатски однос)
7.2. Могућност и жеља да се издвоји довољно времена (време за одређене врсте услуга/садрзаје рада
оквирно већ дефинисано)
7.3. Поверљивост
7.4. Поштовање, без осуђивања
7.5. Отвореност за поновни сусрет

СТАНДАРД 8
• Здравствена установа у којој се налази саветовалиште је доступна и прихватљива за младе:
Критеријум:
8.1. Одговарајућа локација (приступачна и доступна)
8.2. Добро информисање шта установа пружа
8.3. Безбедно окружење

V
55
Прилози

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
ДО 18 ГОДИНА ИЛИ ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

V
Прилози

56

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА ОД 10
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8.4. Одговарајуће радно време
8.5. Видно обележено саветовалиште са посебним улазом
8.6. Обезбеђенаприватност
СТАНДАРД 9
• Млади су укључени у рад Саветовалишта:
Критеријум:
9.1. Активна партиципација младих у пружању првентивно промотивних услуга
9.2. Постоји механизам за стално укључивање нових младих за вршњачку едукацију
9.3. Посебно едуковани млади раде као вршњачки саветници уз супервизију
СТАНДАРД 10
• Локална заједница је укључена у рад Саветовалишта:
Критеријум:
10.1. Планиране и спроведене акције у сарадњи са локалном заједницом
10.2. Саветовалишта И локална заједница заједно обележавају кључне датуме из календара здравље
10.3. Члан саветовалишта је у градском/локалном одбору за здравство
10.4. Локална заједница дефинише одређена средства из буџета за рад саветовалишта

Ефективност и ефикасност
СТАНДАРД 11
• Здравствени радници поседују стручне вештине за пружање промотивних, превентивних,
дијагностичких и у одређеној мери куративних услуга.
Критеријум :
11.1. Здравствени радници који раде у саветовалиштима су посебно обучени и поседују неопходна
знања и вештине за свеобухватни приступ заштити и унапређењу здравља младих (континуирана
едукација)
11.2. Примењују се стандарди квалитета

СТАНДАРД 12
• Здравствене установе поседују неопходну опрему и материјал за рад.
Критеријум:
12.1 Постојање документационих и евиденционих материјала
12.2. Постојање постера, агитки или неког другог материјала са едукативним садржајима
12.3. Постојање протокола за евиденцију и праћење тока саветовања и протокола за самоевалуацију
тока саветовања,
12.4. Поседовање различлитих специфичних материјали по областима рада (пр. узорци
психоактивних супстанци, узорци контрацептивних средстава за демонстрацију, модели и постери
са грађом одређених система органа, скале за брзу процену менталног здравља, психолошка батерија
тестова способности и личности и сл.)
12. 5. Едукативна опрема (компјутер, штампач, едукативне табле...)

12. 6. Вага за мерење телесне масе, висинометар, апарат за мерење крвног притиска, номограми
телесног раста и стандарди за процену индекса телесне масе (БМИ) адолесцената и младих одраслих
особа
12. 7. Гинеколошки сто са пратећим гинеколошким инструментима и опремом
СТАНДАРД 13
• Развијен и имплементиран систем руковођења и одлучивања који омогућава ефикасно пружање
услуга у саветовалиштима за младе.
Критеријум:
13.1. Дефинисан тим саветовалишта за младе са формалним решењима о распоређивању на радно
место у саветовалишту (са пуним радним временом или са одређеним процентом)
13.2. Постојање годишњих планова рада саветовалишта као део плана рада целокупне здравствене
институције у оквиру које постоји саветовалиште
13.3. Постоји одговоарајући информациони систем за праћење рада
13.4. Обезбеђене периодичне ревизије рада како би се у што већој мери постигла већа ефикасност и
квалитет рада уз минимализацију трошкова рада
СТАНДАРД 14
Спроводи се континуирана евалуација рада од стране корисника.
Критеријум :
14.1. Постојање стандардног упитника за испитивање задовољства корисника услуга (Упитник дат у
Прилогу).
14.2. Планиране и спроведене периодичне анализе упитника за задовољство корисника
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Здравствена заштита младих
после пунолетства

6.1. ОПШТИ ЦИЉ: Очување и унапређење здравља младих после пунолетства до
завршетка школовања, до 26 година

IV/1

6.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очувати здравље и унапредити здравствено
понашање младих после пунолетства и смањити ризике по здравље за једну
трећину

IV/5

6.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Смањити (за трећину) учешће водећих поремећаја
здравља у укупном морбидитету који се могу спречити одговарајућом
превенцијом (сексуално-преносне инфекције и ХИВ; намерни прекиди
трудноћа; болести зависности, повреде услед саобраћајних несрећа,
насиља и самоповређивања, поремећаји менталног здравља)

IV/11

6.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Развијати капацитет система здравствене заштите да
препознаје и да благовремено и адекватно одговори на здравствене потребе
младих после пунолетства

IV/15

VI

Здравствена заштита младих
после пунолетства

6.1. ОПШТИ ЦИЉ: Очување и унапређење здравља младих после пунолетства до
завршетка школовања, до 26 година

6.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очувати здравље и унапредити здравствено
понашање младих после пунолетства и смањити ризике по здравље за једну
трећину

АКТИВНОСТ 1.

Развити механизам информисања младих о могућностима
пружања превентивних услуга у свим установама
примарне здравствене заштите, у саветовалиштима, у
клубовима, у удружењима, у локалној самоуправи и у
медијима

Садржај: За спровођење ове активности предвиђено је следеће:
❧ Планирање, организовање и спровођење промоције саветовалишног рада у домовима
здравља, заводима за здравствену заштиту студената и у другим установама примарне
здравствене заштите кроз саветовалишта, путем кампања, акција, обележавањем
одређених датума, дељењем пропагандног материјала и анимирањем младих да
посете саветовалиште.
❧ Успостављање трајне и квалитетне сарадње са штампаним и електронским медијима
кроз наступе на локалним телевизијама, прилоге за локалне новине: одазивање на
позиве за наступе на локалним медијима и иницирање наступа са поводом.
❧ Поновљено давање кратких интервјуа и занимљивих стручних прилога.
❧ Израда информативног плаката
Детаљније о овим активностима видети Прилог.
Извршиоци: За информисање младих о здрављу и могућностима пружања превентивних услуга одговорни су: изабрани лекари, медицинске сестре, специјалисти превентивних
грана медицине, психолог, вршњачки едукатори (тим саветовалишта).

VI
1
Очување и унапређење здравља младих после пунолетства до завршетка школовања, до 26 година

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЛАДИХ ПОСЛЕ ПУНОЛЕТСТВА

VI

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЛАДИХ ПОСЛЕ ПУНОЛЕТСТВА

Очување и унапређење здравља младих после пунолетства

2

Ова активност се спроводи у сарадњи са Институтом за јавно здравље Републике
Србије или окружним заводима или институтима за јавно здравље.
Место рада: Информисање младих о здрављу се одвија код изабраног лекара, у превентивним центрима домова здравља, заводима за здравствену заштиту студената (ЗЗЗЗ студената), при удружењима грађана, клубовима здравља или клубовима младих при локалним
самоуправама, на локалним медијима.
Документација: Извештаји о спроведеним промотивним активностима, броју, врсти,
учесницима.

АКТИВНОСТ 2.

Учинити доступним: програме за „смањење штете“ и
услуге на терену, у оквиру активности изван институција,
у којима значајну улогу имају и удружења грађана и/или
друге организације и институције са својим програмима
који се остварују у теренским условима, нарочито са
посебно осетљивим групама младих

Садржај: За спровођење ове активности предвиђено је следеће:
❧ Планирање, организовање, спровођење програма промоције здравља за посебно
осетљиве популације пунолетних младих и уз њихову партиципацију
❧ Сарадња са удружењима грађана и другим организацијама које имају програме промоције здравља и „смањење штете“ за посебно осетљиве младе.
❧ Потребно је програме прилагодити свакој групи посебно осетљивих младих којима
је тај програм намењен. Ова мера се спроводи периодично, према потребама и могућностима локалне средине.
Извршиоци: Тим за рад на терену: сестра, лекар, локални координатори и вршњачки
едукатори за сваку вулнерабилну групу (за Роме, за особе које живе са ХИВом, за МСМ популацију младих, за децу улице, за ИВ кориснике наркотика, особе које се баве комерцијалним
сексуалним радом).
Место рада: Превентивни центри домова здравља (ДЗ), заводи за здравствену заштиту
(ЗЗЗЗ) студената, удружења грађана и друге организације које имају програме промоције
здравља и „смањење штете“ за посебно осетљиве младе.
Документација: Извештаји о спроведеним програмским активностима за посебно осетљиве младе , броју, врсти, учесницима.

АКТИВНОСТ 3.

Мотивисати пунолетне младе да стичу знања и навике за
здраво понашање, уз висок обухват здравствено-васпитним активностима, уз неговање здравих стилова
живота

Садржај: Кроз пријатељски приступ наклоњен младима спроводе се организовани
здравствено-васпитни програми прилагођени различитим циљним групама пунолетних
младих са посебним акцентом на осетљиве популације младих (незапослени и сиромашни,
Роми, млади који живе са инвалидитетом, млади који живе са ХИВ/АИДСом, други вулнерабилни млади). Ови програми састоје се од: радионица, трибина, предавања прилагођена
циљној популацији, сарадње са медијима, едукације вршњачких едукатора, здравствених
радника и других значајних личности (локалних координатора, новинара), израде веб презентације, плаката, едукативног материјала. За то је потребно остварити контакте са установама из којих долазе млади (студентски домови, факултети, установе социјалне заштите,
удружења...), припремити и одржати радионице (формирање групе, селектовање посебно заинтересованих младих за будуће вршњачке едукаторе, вођење евиденције и документације,
евалуација радионице, рад са вршњачким едукаторима). Припремити и одржати предавања
и трибине.
Неопходно је да се годишње одржи најмање 12 радионица, 2 трибине и 2 предавања, са
темама из области: ХИВ/АИДС-а, репродуктивног здравља, менталног здравља, злоупотребе
психоактивних (ПАС) супстанци.
Извршиоци: Тим за рад на терену: сестра, лекар, локални координатор за вулнерабилне
групе (за роме, за особе које живе са ХИВом, за МСМ популацију младих, за децу улице, за
ИВ кориснике наркотика и др.) и вршњачки едукатор.
Место рада: Превентивни центри домова здравља, службе за очување и унапређење
здравља студената завода за здрвствену заштиту студената и места на којима се окупљају
млади.
Документација: Извештаји о спроведеним здравствено васпитним активностима (одржаним радионицама, предавањима, трибинама) броју, врсти, учесницима.
Напомена: На медицинским факултетима, средњим и високим медиценским школама
струковних студија развијају се студијски програми континуиране едукације за партиципаторне здравствено васпитне активности међу младима после пунолетства. Ови програми морају бити акредитовани. Такође, и удружења грађана која спроводе сличне програме морају
их прво акредитовати, а едукацију спроводе предавачи сертификовани за рад на оваквим
програмима. Вршњачки едукатори се обучавају путем стандардизоване обуке за вршњачке
едукаторе.

АКТИВНОСТ 4.

Применити национални механизам праћења здравља
и здравственог понашања кроз 11 кључних показатеља
здравственог понашања, здравственог стања младих
и коришћења здравствених услуга који су усвојени и
биће систематски праћени коришћењем базе података
Института за јавно здравље Србије

Садржај: Применити Протокол за праћење индикатора здравственог стања, здравственог
понашања младих и коришћења служби/услуга намењених младима у Републици Србији.
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Прикупљати податке, уписивати и прослеђивати их у надлежне институте/заводе о:
❧ намерним прекидима трудноће, инфективном сифилису, гонореји, АИДС-у, гениталној хламидијази, хепатитису Б и хепатитису Ц вирусној инфекцији, самоубиствима младих; из циљаних превентивних (систематских) прегледа извештавати о
стању ухрањености.
❧ Учествовати у анкетирању у оквиру свог превентивног рада и прегледа по моделу
датом у Прилогу.
Овим истраживањима – кроз анкетирање младих у службама за младе прикупљају
се подаци за следеће индикаторе: 1. Проценат младих и/или њихових партнера, који
су сексуално активни у последњих годину дана и који увек користе поуздане/савремене
методе контрацепције 2. Преваленција злоупотребе психоактивних супстанци међу
младима (дуван, алкохол, таблете, марихуана и остале дроге) 3. Проценат младих који
је доживео насиље/злостављање 4. Проценат младих и/или њихових партнера, који
су сексуално активни у последњих годину дана и који увек користе кондом приликом
сексуалних односа. 5. Проценат општина на територији Србије на којима постоје
саветовалишта за младе у склопу примарне здравствене заштите 6. Проценат младих
који су посетили Саветовалишта за младе и задовољни су њима
Извршиоци: изабрани лекар, гинеколог, психијатар, медицинске сестре, специјалисти
превентивних грана медицине, и здравствени сарадници (психолози), вршњачки едукатори,
обучени теренски радници.
Место рада: ДЗ, ЗЗЗЗ студената, друге установе примарне здравствене заштите, приватне ординације, у сарадњи са са надлежним заводима – институтима за јавно здравље, Републичким заводом за статистику, удружењима грађана и другим организацијама које имају
програме промоције здравља за младе после пунолетства.
Документација: пријавне картице за пријаву наведених дијагноза, извештаји из обрађених података циљаних превентивних прегледа, попуњене анкете, извештаји о спроведеном
анкетирању и резултати анкете

АКТИВНОСТ 5.

Учествовати у периодичним циљаним квантитативним
и квалитативним – биолошким и бихевиоралним
истраживањима међу осетљивим популацијама младих,
која се организују периодично на 3-5 година. Прати се
преваленција ХИВ-а, гениталне хламидијазе, хепатитис
Б и хепатитис Ц вирусне инфекције у посебно осетљивим
групама млади

м истраживањима
и
у општој популацији младих после пуно
Учествовати у циљаним
пунолетства прикупљају се следећи подаци: 1.Проценат младих и/или њихових партнера,
који су сексуално активни у последњих годину дана и који увек користе поуздане/савремене методе контрацепције 2.Преваленција злоупотребе психоактивних супстанци
међу младима (дуван, алкохол, таблете, марихуана и остале дроге) 3. Проценат младих који је доживео насиље/злостављање 4.Проценат младих и/или њихових партнера,
који су сексуално активни у последњих годину дана и који увек користе кондом приликом сексуалних односа и 5.Стање ухрањености деце и младих

Напомена: индикатори који се прикупљају. Периодичним циљаним квантитативним и
квалитативним – биолошким и бихевиоралним истраживањима међу осетљивим популацијама младих(В) и Циљаним истраживањима у општој популацији младих после пунолетства (Г) организују се периодично и не представљају рутински посао лекара у примарној
здравственој заштити
6.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Смањити (за трећину) учешће водећих поремећаја
здравља у укупном морбидитету који се могу спречити одговарајућом
превенцијом (сексуално-преносне инфекције и ХИВ; намерни прекиди
трудноћа; болести зависности, повреде услед саобраћајних несрећа,
насиља и самоповређивања, поремећаји менталног здравља)

АКТИВНОСТ 1.

Организовати превентивни рад у области:
репродуктивног здравља, менталног здравља, превенције
ХИВ инфекције и АИДС-а, уз подршку особама које живе
са ХИВ-ом или су погођене ХИВ-ом, превенције болести
зависности, превенције насиља и злостављања

Садржај:
Превентивни рад у области репродуктивног здравља
Групни здравствено васпитни рад обухвата следеће теме: функционисање репродуктивног система, менструални циклус, контрацепција, превенција нежељене трудноће, превенција ризичног понашања и полно преносивих инфекција, избор партнера.
Индивидуално саветовање са младима после пунолетства на теме и/или проблеме на
ову тему подразумева: психосексуални развој, проблеми у функционисању репродуктивног
система и менструалног циклуса, партнерски односи, контрацепција, непланирана трудноћа, ризична понашања и полно преносиве инфекције, саветовање и доношење одлука у
вези са планирањем породице.
Скрининг, рана дијагностика и лечење поремећаја репродуктивног здравља се обављају
по потреби и у складу са условима.
Превентивни рад у области менталног здравља
Групни здравствено васпитни рад обухвата следеће теме: препознавање кризе идентитета, проблеми повезани са учењем, поремећај личности, препознавање самодеструктивне
тенденције, препознавање суицидалних идеја и намера, превенција анорексије, булимије
Индивидуално саветовање са младима, као недирективно саветовање и процена
постојања потребе за упућивање на секундарни или терцијарни ниво. Индивидуално саветовање за област менталног здравља се обавља на теме-проблеме: криза идентитета, тешкоће учења, личност и поремећај личности, проблеми контроле беса, деликвентно понашање, депресивно расположење, самодеструктивне тенденције, суицидалне идеје и намере,
анорексије, булимије, проблеми анксиозности, проблеми прилагођавања, емоционални
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проблеми у односима са другима, боља организација времена, питања самосталности и одговорности, комуникације- асертивност.
Превентивни рад у области ХИВ/АИДС-а
Групни здравствено васпитни рад обухвата следеће теме: епидемиолошке карактеристике ХИВ инфекције, начини преноса ХИВ-а, избегавање ризичног понашања, могућности
добровољног поверљивог саветовања и тестирања на ХИВ.
Индивидуално саветовање и рад у области превенције ХИВ инфекције и АИДС-а, уз
подршку особама које живе са ХИВ-ом или су погођене ХИВ-ом подразумева индивидуално саветовање, разјашњавање дилема, превазилажење стреса, процену упућивања на тестирање и подршку у „кризним“ ситуацијама.
Индивидуално саветовање за област превенције ХИВ инфекције и АИДС-а се обавља
на теме – проблеме: препознавања и свесности ситуација у којима долази до ризичног понашања и доношење одлука да се такво понашање измени, што даље омогућава младој особи
да донесе одлуку о одласку на тестирање на ХИВ и ППИ. Едукован саветник помаже младој
особи да препозна своје ризике везане за ХИВ и полнопреносне инфекције. Уколико је потребно и тестирање на ХИВ упућује се у институцију која обавља комплетну услугу добровољног поверљивог саветовања и тестирања на ХИВ.
Превентивни рад за област превенције болести зависности
Групни здравствено васпитни рад обухвата следеће теме: информација о штетности
злоупотребе ПАС и о могућим удружним инфекцијама (ХИВ, хепатитис Ц, тромбозе и др.),
комуникационе вештине за одупирање притиску околине, препознавање ризичних ситуација.
Индивидуално саветовање за област превенције болести зависности обухвата: идентификовање проблема, прикупљање релевантних података, адекватно информисање младе
особе о могућим даљим процедурама саветовања у вези са злоупотребом психоактивних
супстанци, упућивањем младе особе на друге одговарајуће стручњаке или установе у процесу даљег збрињавања (кроз директан контакт са особама у другим институцијама у којима се млада особа упућује на здравствени третман–лечење (Институт за ментално здравље,
Завод за болести зависности).
Након изласка из стационарне установе – пружање подршке и даље праћење особа које
су имале проблема са психоактивним супстанцама.
Превенције насиља и злостављања
Превенција насиља и злостављања се обавља кроз:
❧ препознавање злостављања од стране здравствених радника на нивоу примарне
здравствене заштите
❧ преговарање о сагласности за даље потребне процедуре
❧ пружање подршке у даљем процесу
❧ постојање у случају потребе и могућности за директан контакт са особама у другим
институцијама (здравственим и другим) на које се млада особа упућује
❧ пружање прецизног и прилагођеног информисања о законској санкционисаности
злостављања, односно могућностима заштите од даљег злостављања.
Индивидуално саветовање за област превенције насиља и злостављања обухвата:

❧ добровољно тражење помоћи саветника,
❧ добијање сагласности за започињање процеса саветовања,
❧ препознавање злостављања и занемаривања и прикупљање података релевантних
за даље поступке-процедуре, уз примарно вођење рачуна о осећањима-потребама
младе особе
❧ јасно именовање злостављања и занемаривања, односно насилног понашања и повезивање актуелних тешкоћа и проблема са њим у циљу нормализације реакција
(траума као нормална реакција на ненормалну ситуацију)
❧ прецизно и прилагођено информисање младе особе о санкционисаности ових облика понашања (законској) односно о могућности заштите од даљег злостављања
❧ предочавање уобичајених-потребних процедура и поступака у том смислу,
❧ тражење-преговарање за сагласност за те процедуре
❧ пружање подршке у даљем процесу-процедурама
❧ попуњавање протокола за евиденцију и праћење тока првог сусрета,
❧ даље праћење и евиденција тока саветовања (при поновним доласцима).
Праћење тока не подразумева бележење садржаја самог саветовања. То је поверљива информација.
Извршиоци: здравствени радници и сарадници у домовима здравља, у ЗЗЗЗ студената
и другим установама примарне здравствене заштите; (за индивидуални саветовалишни рад
је неопходна адекватна едукација); владин и невладин сектор (мреже младих вршњачких
едукатора)
Место рада: установе ПЗЗ, саветовалишта за пунолетне младе младе у центрима за превентивне здравствене услуге при домовима здравља, службе за очување и унапређивање
здравља студената и саветовалишта у заводима за здравствену заштиту студената, саветовалишта за пунолетне младе при другим институцијама.
Документација: извештаји о групном здравствено-васпитном раду и база података која
постоји у саветовалиштима за индивидуално саветовање
Напомена: Тимови стручњака у ПЗЗ који раде у саветовалиштима треба да су посебно
едукован за индивидуално-саветовалишни рад, по набројаним темама/областима, према
потребама дате популације, афинитетима здравствених радника и здравствених сарадника
и капацитетима установе.

АКТИВНОСТ 2.

Превенција поремећаја здравља и рано откривање болести
спроводити кроз циљане превентивне прегледе најмање сваке
друге године за све младе од 19 до 26 година а који укључују
прилагођен, пријатељским тоном и тематски вођен разговор
који треба да мотивише младу особу да унапреди и очува своје
здравље

Садржај:
С
јП
Поред добродошлице
б
и информација
ф
где када и коме се може обратити
б
и
које услуге све може добити на различитим одељењима дома здравља или завода за здравствену заштиту студената, лекар ће се усресредити на неколико важних – циљаних тема:
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❧ Како млада особа доживљава своје здравље, какве има навике, како види да може да
унапреди своје здравље и шта мисли да му/јој недостаје: – да ли су то знања- из којих
области, – да ли су то неке његове/њене бриге, (усредсредити се на евентуалне проблеме које наводи); – да ли су то вештине? Обавезно урадити и показати самопреглед
дојки и предложити превентивни преглед код гинеколога (за девојке), уз препоруку
гинеколошких прегледа једном годишње. Урадити и показати самопреглед тестиса
(за младиће). Разговарати о навикама везаним за исхрану и физичку активност.
❧ Усмерити затим разговор о евентуалном недостатку вештина преговарања везаних
за сопствено здравље – вештине одбијања нежељених понашања (преговарање и
одбијање психоактивних супстанци, посебно алкохола, дувана, дроге, – одлагање
или одбијање нежељеног сексуалног односа -преговарање за коришћење кондома...) о сексуалности... – постојање евентуалних психолошких проблема, проблеми
прилагођавања (нова средина, посао или студије), проблеми са учењем, потреба за
подршком, разговором... – Да ли има проблема са тежином и сл. Упознати младу
особу са саветовaлиштима за индивидуално саветовање, која постоје у установи, а
која су намењена пунолетним младима.
Извршиоци: изабрани лекар, медицинска сестра и други здравствени радници и здравствени сарадници у ПЗЗ.
Место рада: У превентивним центрима ДЗ и у службама за унапређење и очување здравља (или
превентивним службама) завода за здравствену заштиту студената, пунолетним младима, односно
студентима, треба понудити сусрет са лекаром који ће обавити и разговор и преглед уз искрену и
истинску добродошлицу.
Документација: протоколи и извештаји о циљаним превентивним прегледима
Напомена: циљани превентивни прегледи имају индивидуални приступ и поред разговора и непосредног прегледа, пожељно је за младе овог узраста организовати радионице (на
што већи број тема) и учинити их што доступнијим за пунолетне младе – (направити преглед
одржавања радионица по темама на месечном нивоу)
За пунолетне младе, постојала је законска обавеза „систематских прегледа“ само за студентску популацију.„Систематски прегледи“ у овом узрасту замењују се циљаним превентивнми прегледима за очување и унапређење здравља – на 2 године.
6.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Развијати капацитет система здравствене заштите да
препознаје да благовремено и адекватно одговори на здравствене потребе
младих после пунолетства

АКТИВНОСТ 1.

Развијати здравствене службе прилагођене младима

Садржај: За спровођење ове активности предвиђено је следеће:
❧ Функционално и организационо оспособљавање здравствених служби у ПЗЗ за
пријатељски приступ наклоњен младима.
❧ Размена искустава и супервизија саветника и професионалаца који раде са пунолетним младима.

У свим службама у установама ПЗЗ, а посебно у центрима за превентивне здравствене услуге ДЗ и саветовалиштима ЗЗЗЗ студената које пружају услуге индивидуалног
саветовања неопходно је да је сво особље пријатељски наклоњено младима.
Дијагностичко-терапијски рад (куративни рад) са младима после пунолетства поверен је изабраним лекарима у домовима здравља и изабраним (или привремено изабраним) лекарима у ЗЗЗЗ студената.
Поред куративног и превентивног рада који обавља изабрани лекар, за рад у саветовалиштима за индивидуално саветовање могу се определити како изабрани лекари
(уз додатну едукацију) тако и други лекари. Едукација здравствених радника и сарадника, за приступ прилагођен младима обавља се по акредитованим програмима различитих институција.
Извршиоци: здравствени радници и здравствени сарадници у ПЗЗ, посебно превентивних грана медицине, медицинске сестре и здравствени сарадници (такође уз додатну едукацију) који ће се за рад у неком од превентивних саветовалишта определити према потребама,
могућностима, личним афинитетима и капацитетима.
Место рада: установе ПЗЗ, центри за превентивне здравствене услуге при домовима
здравља, службе за очување и унапређивање здравља студената и саветовалишта завода за
здравствену заштиту студената, која пружају услуге индивидуалног саветовања
Документација: број и врста саветовалишта
Напомена: За квалитетно обављање ове активности неопходна је стална едукација кадра
кроз редовну додипломску и последипломску наставу, као и кроз континуирану медицинску
едукацију за приступ пилагођен младима и по специфичним темама (областима)

АКТИВНОСТ 2.

Развијати и јасно дефинисати услуге на нивоу дома
здравља које су намењене младима од 19 до 26 година

Садржај: У сарадњи са локалном заједницом, са факултетима и студентским домовима
дефинишу се по специфичним и, овој популацији прилагођеним темама, превентивне активности, које се реализују у превентивним центрима и саветовалиштима ЗЗЗЗС кроз индивидуални рад, а едукација са интерактивним приступом се реализује кроз групни рад.
За спровођење ове активности предвиђено је следеће:
❧ Планирање, организовање, спровођење промоције саветовалишта.
❧ Индивидуални рад у саветовалиштима треба да се реализује кроз:
❧ индивидуално саветовање, скрининг, рану дијагностика и лечење према садржају
рада саветовалишта за репродуктивно здраље,
❧ добровољно поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ, Б и Ц хепатитисе које обављају искључиво обучени и едуковани саветници за ДПСТ, – подршку особама које
живе са ХИВ-ом, или су погођене ХИВ-ом у саветовалиштима за превенцију сиде
❧ недирективно саветовање и процену постојања потребе за упућивање на секундарни
или терцијални ниво, када је у питању ментално здравље
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❧ за област превенције болести зависности
❧ превенције насиља, злостављања кроз препознавање злостављања на нивоу примарне здравствене заштите и пружање подршке у даљем процесу.
Детаљнији опис погледати у оквиру активности бр. 1 у оквиру специфичног циља 1.2.
Напомена: Уколико постоје кадровске и просторне могућности, пожељно је да се реализује и саветовалишни рад: за одвикавање од пушења дувана и за хроничне плућне болести,
саветовање за правилну исхрану и превенцију поремећаја насталих неправилном исхраном
и физичком неактивношћу, саветовање за сексуалну оријентацију, саветовалиште за превнцију болести зуба и др. Такође у циљу што веће доступности, прилагодити радно време младима овог узраста, уз могућност и ноћних акција.
Извршиоци: здравствени радници и здравствени сарадници у примарној здравственој
заштити. (изабрани лекари у оквиру свог редовног рада реализују и превентивне активности,
а за индивидуални саветовалишни рад у службама за очување и унапређивање здравља, саветовалиштима и превентивним центрима могу се определити како изабрани лекари тако и
други здравствени радници и здравствени сарадници, посебно лекари превентивних грана
медицине, у складу са постојећим кадром, капацитетима и потребама). Све услуге за младе
морају бити прилагођене потребама младих, креиране уз њихово активно учешће, а за рад
на индивидуалном саветовању, неопходна је одговарајућа едукација.
Место рада: центри за превентивне здравствене услуге при ДЗ и службе за очување и
унапређење здравља студената и превентивна саветовалишта ЗЗЗЗ студената, која пружају
услуге саветовања за области: репродуктивног здравља, менталног здравља, ПАС, ППИ и
добровољног, поверљивог саветовања и тестирања на ХИВ, правилне исхране, препознавања и превенције злостављања и занемаривања, превенције ХОБП и одвикавања од пушења
дувана, сексуалну оријентацију и неговање уста и зуба.
Документација: извештаји о врстама услуга, броју посета и услуга у саветовалиштима,
могућност задржавања анонимности младе особе.

АКТИВНОСТ 3.

Обезбедити превентивне активности и услуге за све младе
овога узраста

Садржај: У сарадњи са локалном заједницом, са факултетима и студентским домовима дефинишу се по специфичним и, овој популацији прилагођеним темама/областима,
превентивне активности које се реализују кроз интерактивни рад на местима где се млади
окупљају.
За реализацију ове активности потребно је организовати рад у заједници, који је у
домену послова руководилаца установа/институција:
За реализацију групног рада и рада у заједници потребно је:
❧ израдити ситуационе анализе (РАР и друга бихевиорална истраживања) које би показале потребе младих у локалној средини.
❧ Направити договоре и састанке у: студентским домовима, на факултетима, спортским удружењима и локалној заједници (клубови младих).

❧ Организовати кампању(е) – Направити избор циља и теме за кампањуу, избор циљне групе, обезбеђивање потенцијалних учесника кампање, сарадника донатора из
локалне заједнице, познатих личности, медија, сарадника-волонтера. Израда плана
кампање уз учествовање и самих младих, израда буџета. Обезбеђивање или израда промотивног материјала за кампању, спровођење саме кампање (подела летака и
другог промо-материјала, улични перформанси....) Евалуација пре и после кампање.
Извештавање о спроведеним кампањама на стручним скуповима. Јавно наступити
са стручно провереним инфомацијама.
❧ Интернет презентација: уз помоћ младих, вршњачких едукатора направити интернет презентацију саветовалишта са могућношћу интерактивне комуникације.
❧ Одлазак на места где се окупљају млади једном месечно и дељење пропагандног
материјала. Прилагодити садржаје и методе превентивног рада младима који припадају групама посебно осетљивих младих (корисници психоактивних супстанци,
особе које живе са ХИВ/АИДС-ом, млади који живе на улици...). Ове активности ће
се одвијати у теренским условима.
❧ Рад у нехигијенским насељима: у годишњем плану рада одредити посебне активности
за рад на оваквим местима сходно присутности овог проблема у локалној средини.
❧ Иницирање оснивања Одбора за промоцију здравља који се састоји од представника
здравствених радника (из дома здравља, односно ЗЗЗЗ студената, окружних завода или института за јавно здравље), представника младих из студентских домова,
спортских друштава, клубова младих, локалне заједнице. Одбор прати рад на промоцији здравља и промоцији саветовалишта и иницира активности.
Извршиоци: руководиоци установа у ПЗЗ, здравствени радници и здравствени сарадници у ПЗЗ у сарадњи са локалном заједницим, факултетима и студентским домовима; удружења грађана, волонтери и запослени у клубовима, спортским друштвима, на факултетима
и у студентским домовима
Место рада: Удружења грађана и набројане државне институције
Документација: извештаји о набројаним активностима

АКТИВНОСТ 4.

Залагање за обезбеђивање адекватних здравствених
услова за одговарајуће школовање и студирање младих
и студената са потребом за посебном подршком и у
институцијама

Садржај: Залагање за уклањање свих ф
физичких ббаријера у домовима здравља и ЗЗЗЗ студената и омогућавање свим младима са потребом за посебном подршком да могу нормално
да користе све услуге дома здравља и ЗЗЗЗ студената.
Укључити активно младе са потребама за посебном подршком у креирање и реализацију здравствено превентивних активности како у здравственим институцијама тако
и у локалној заједници и на факултетима и у студентским домовима. За спровођење ове
активности потребно је:
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❧ Јавно се залагати за права младих са потребом за посебном подршком за стварање
услова да равноправно са осталим младим људима могу да студирају и да се запошљавају у складу са својим физичким могућностима,
❧ Залагати се заједно са представницима локалне заједнице да се уклоне све физичке
баријере које ометају нормалан живот и студирање младих са инвалидитетом.
❧ Створити услове и набавити адекватну медицинску опрему за пружање здравствених услуга овим младим особама у ДЗ и ЗЗЗЗ студената
❧ Планирати и реализовати здравствено превентивне услуге у складу са њиховим потребама.
Извршиоци: запослени у ПЗЗ у сарадњи са локалном заједницим, факултетима, студентским домовима и удружењима младих и студената са потребом за посебном подршком
Место рада: ДЗ, ЗЗЗЗ студената, у сарадњи са факултетима, студентским домовима, удружењима младих и студената са потребом за посебном подршком
Документација: извештаји о успеху у набројаним активностима

АКТИВНОСТ 5.

Усмерити развој завода за здравствену заштиту студената
ка превентивним активностима и услугама које су
прилагођене студентској популацији

Садржај: У циљу бољег и организованијег рада на превенцији здравља студената у заводима за здравствену заштиту студената неопходно је да постоје и следећа саветовалишта:
❧ Саветовалиште за репродуктивно здравље, у коме се обавља:
• Групни здравствено васпитни рад
• Индивидуално саветовање
• Скрининг, рана дијагностика и лечење према садржају рада саветовалишта
❧ Саветовалиште или Центар за превенцију ХИВ инфекције и ППИ, у коме се обавља:
• добровољно поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ, (Б и Ц хепатитисе), које
обављају искључиво обучени и едуковани саветници за ДПСТ,
• подршка особама које живе са ХИВ-ом, или су погођене ХИВ-ом
❧ Световалиште за ментално здравље, у коме се обавља:
• Индивидуално саветовање, као недирективно саветовање везано за проблеме менталног здравља и процена постојања потребе за упућивање на секундарни или терцијарни ниво.
• Индивидуално саветовање за област превенције болести зависности, превенције
насиља, злостављања кроз препознавање злостављања на нивоу примарне здравствене заштите и пружање подршке у даљем процесу.

Напомена: детаљнији опис рада ових саветовалишта погледати у садржају рада у оквиру
активности бр 1 (сепецифичан циљ 1.2.).
Уколико постоје кадровске и просторне могућности пожељно је да постоје и:
❧ саветовалиште за одвикавање од пушења дувана и за превенцију хроничних болести
плућа,
❧ саветовалиште за правилну исхрану и превенцију поремећаја насталих неправилном исхраном и физичком неактивношћу,
❧ саветовалиште за сексуалну оријентацију,
❧ саветовалиште за превнцију болести зуба,
❧ или „Кафе“ саветовалиште (или „кутак за моје здравље“) које би „покривало“ – објединило већи број набројаних тема.
Извршиоци: здравствени радници и сарадници.
Место рада: у заводима за здравствену заштиту студената – из служби/одељења: за превентиву; службе за унапређење и очување здравља, из службе за здравствену заштиту жена,
неуропсихијатријске службе, опште медицине, едуковане медицинске сестре и др. уз, кад
год је то могуће, партиципацију младих. У градовима где не постоје ЗЗЗЗ студената индивидуално саветовање обављају здравствени радници и здравствени сарадници у центрима за
превентивне здравствене услуге при ДЗ (за индивидуални саветовалишни рад је неопходна
адекватна едукација); центри за превентивне здравствене услуге при ДЗ у градовима где не
постоји организована здравствена заштита студената.
Документација: извештаји о групном здравствено-васпитном раду и база података која
постоји у саветовалиштима за индивидуално саветовање

АКТИВНОСТ 6.

Остварити сарадњу са универзитетима (факултетима)
у циљу увођења здравственог васпитања у курикулуме
факултета и реализације партнерског рада са студентима
и наставним особљем

Садржај: У партнерству са одговорнима на универзитетима (факултетима) потребно је
Садржај
реализовати превентивне активности из здравственог васпитања, које постају део редовног
образовања студената.
Ова активност се реализује кроз организовање радионица (7 школских часова – или један радни дан – на годишњем нивоу ) за студенате прве године студија у виду интерактивне
едукације – са темама из области:
❧ репродуктивног здравља
❧ менталног здравља
❧ превенције ХИВ инфекције и ППИ
❧ превенције злоупотребе дувана, алкохола и илегалних дрога
❧ правилне исхране и физичке активности
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Извршиоци: Едукацију обављају искључиво едуковани здравствени радници и сарадници (који су тренери из надлежних институција које брину о здрављу студената – из ЗЗЗЗ
студената или ДЗ уколико у универзитетским градовима не постоје ЗЗЗЗ студената), у сарадњи са факултетима, школама јавног здравља и едукованим вршњачким едукаторима) по
усвојеном и/или акредитованом програму. Један лекар (едукатор – тренер) задужен је за
одређен број факултета и/или студентских домова.
Место рада: Едукација се обавља на факултетима (изузетно у другом простору). Едукација на факултетима и у домовима представља редован посао (посебно за лекаре превентивних грана медицине).
Документација: извештаји о обављеној едукацији и евалуација од стране студената
Напомена: Предуслов за ову активност је да одговорна лица надлежних ЗЗЗЗ студената
(или ДЗ, уколико у универзитетским градовима не постоје ЗЗЗЗ студената) успоставе сарадњу са ректоратима, (факултетима – универзитетима), Министарством здравља и Министарством просвете, како би се започела организована настава здравственог васпитања
на факултетима.

АКТИВНОСТ 7.

Обезбедити побољшање хигијенско-санитарних и
микроклиматских услова у објектима за боравак, учење,
рад, колективну исхрану и смештај младих овог узраста

Садржај: За спровођење ове активности предвиђено
ђ
је следеће:
ћ
❧ хигијенско-епидемилошки надзор у објектима за боравак, учење, рад и смештај младих овог узраста и
❧ контрола хигијенско-дијететског режима у објектима за колективну исхрану студената или других младих овог узраста.
Извршиоци: здравствени радници хигијенско-епидемиолошке службе надлежног завода (института) за јавно здравље, или ХЕ службама дома здравља (уколико постоје) или и
хигијенско епидемиолошке служба ЗЗЗЗ студената, (за студентску популацију) у заводима у
којима постоји хигијенско-епидемиолошка служба. Редован, превентивни обилазак објеката
је поверен службама за хигијену, а надзор по епидемиолошким индикацијама епидемиолозима.
Место рада: објекти за боравак, учење, рад и смештај младих овог узраста и објекти за
колективну исхрану студената или других младих овог узраста
Документација: Извештаји о хигијенско-епидемиолошком надзору у овим објектима.
Напомена
Актуела законска регулатива у тренутку писања СМУ-а , дефинифе пунолетне младе од
18 до 26 година. Уколико буду усвојене допуне и измене законских докумената и буде прихваћено да се под пунолетним младима подразумевају млади од 18 до 30 година, онда се цело
поглавље односи и на узраст од навршених 18 до 30 година.

Периодично према
потребама и могућностима
локалне средине

Када

Развијени програми
промоције здравља
за посебно осетљиве
популације пунолетних
младих уз њихову
партиципацију

Сврха – циљ

Акције у заједници

Шта/активност
• Планирање,
организовање,
спровођење програма
промоције здравља
за посебно осетљиве
популације пунолетних
младих уз њихову
партиципацију
• Сарадња са УГ и другим
организацијама које имају
програме промоције
здравља за „смањење
штете“ .
Детаљни опис је у тексту
СМУ.

Садржај – како се ради

Документација/
евиденција

Посебно
развијени
програми према
потребама
посебно
осетљивих
популација
на одређеној
територији.

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Тим за рад на терену: сестра,
лекар, локални координатор за
сваку вулнерабилну групу
Евиденција у ДЗ
Превентивни центри ДЗ:
Извештаји
(састав уз представнике
институција
посебно осетљиве групе).
ЗЗЗЗ студената: (састав тима
видети у тексту).
УГ, МЗ, ИЈЗ/ЗЈЗ

Ко/Где

1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очувати здравље, унапредити здравствено понашање младих после пунолетства и смањити ризике по здравље.

ОПШТИ ЦИЉ: ОСНАЖИВАЊЕ МЛАДИХ ЗА АКТИВНОСТИ КОЈЕ ВРЕДНУЈУ, ПРОМОВИШУ И РАЗВИЈАЈУ ЗДРАВЕ ОБЛИКЕ ПОНАШАЊА И
ПОЗИТИВНУ ПОВЕЗАНОСТ МЛАДИХ СА СВОЈОМ ОКОЛИНОМ (породицом, вршњацима, заједницом), смањивање ризика и водећих поремећаја
здравља путем промоције здравља и једнакости, функционалног обједињавања свих мера превенције и развој здравствених служби прилагођених
младима уз учествовање младих, заједнице и повезивање са другим институцијама које могу да помогну младима.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЛАДИХ ПОСЛЕ ПУНОЛЕТСТВА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЛАДИХ ПОСЛЕ ПУНОЛЕТСТВА
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Kонтинуирано

Када

• Постојање података који
дају реалну слику здравља
младих кроз:
здравствено понашање
здравствено стање и
коришћења сервиса за младе

• Организовани и
примењени здравственоваспитни програми
прилагођени различитим
циљним групама
пунолетних младих
• Развијени и акредитовани
студијски програми
континуиране едукације
за партиципаторне акције
промоције здравља
међу младима после
пунолетства *

Сврха – циљ

Садржај – како се ради

Ко/Где

Праћење и
пријављивање
здравственог стања,
здравственог понашања
и коришћења служби
/ услуга намењених
младима у Републици
Србији
Детаљан опис
прикупљања и праћења
података за индикаторе
налази се у текстуалном
делу СМУ и у Прилогу.

ДЗ,
ЗЗЗЗ студената, МЗ
ИЈЗС, ИЈЗ/ЗЈЗ
Републичким заводом за
статистику

• Садржај и метод рада
детаљно су описани у
Радионице, трибине,
текстуалном делу СМУ.
предавања, сарадња са
Формирање
група.
ДЗ, ЗЗЗЗ студената, ИЈЗС, ИЈ
медијима
ЗЈЗ и месне заједнице
•
Припремање
извођења
Израда сајта, плаката,
радионице.
едукативног материјала
• Селекција будућих
вршњачких едукатора.

Шта/активност

Пријава
одређених стања,
Анкета

Евиденција у ДЗ
Здравствени
картон,
Извештаји
институција

Документација/
евиденција

База података у
ИЈЗС

Неопходно је
континуирано
едуковање
здравствених
радника,
сарадника,
младих и других
(локалних
координатора,
новинара),
за активности
промоције
здравља у
заједници
*Види детаљније
у текстуалном
делу СМУ.

Напомена

Табеле

VI
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Сврха – циљ

Шта/активност

Садржај – како се ради

Ко/Где

Документација/
евиденција
Напомена

Континуирано

Превентивни
рад у области
репродуктивног
здравља

• Успостављено
индивидуално саветовање
на теме-проблеме из
области менталног
здравља;
Превентивни рад у
• Успостављене технике
области менталног
психоедукативног рада,
здравља
недирективног саветовања
и процене потребе за
упућивање на секундарни
или терцијални ниво
здравствене заштите

• Млади после
пунолетства и/ њихови
партнери користе
услуге индивидуалног
саветовања
• Унапређен скрининг,
дијагностика и лечење
ППИ
• Унапређена дијагностика
и лечење функционалних
и органских поремећаја
репродуктивног система
• Саветовалишни рад
у вези препознавања:
кризе идентитета,
проблема код учења,
поремећаја личности,
самодеструктивне,
суицидалнe идејe и
намере, превенције
анорексије и булимије.
• Садржај превентивног
рада детаљно је описан у
текстуалном делу СМУ.

• Садржај превентивног
рада детаљно је описан у
текстуалном делу СМУ.
• Саветовалишни групни и
индивидуални рад
• Скрининг, рана дијагноза
и терапија ППИ (по
потреби).

Здравствени
картон;
Протокол у
саветовалиштима

Здравствени
картон;
Протокол у
саветовалиштима

Индивидуално
саветовање са
младима, као
недирективно
саветовање
и процена
постојања
потребе за
упућивање на
секундарни или
терцијарни ниво.

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

За индивидуални
саветовалишни рад – тим
Стручњак посебно едукован
за саветовање у области
менталног здравља.
Превентивни центри ДЗ: тим
(састав тима видети у тексту)/
изабрани лекар
ЗЗЗЗ студената: (састав тима
видети у тексту).

Превентивни центри ДЗ:
(састав тима видети у тексту).
ЗЗЗЗ студената: (састав тима
видети у тексту).
Републички центар за
планирање породице ИМД

спречити одговарајућом превенцијом (сексуално-преносне инфекције и ХИВ; намерни прекиди трудноћа; болести зависности, повреде услед
саобраћајних несрећа, насиља и самоповређивања, поремећаји менталног здравља)

2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Смањити (за трећину) учешће водећих поремећаја здравља код пунолетних младих у укупном морбидитету који се могу

Када

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЛАДИХ ПОСЛЕ ПУНОЛЕТСТВА
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Континуирано

Када

Саветовалишни рад
о ХИВ инфекцију и
АИДС-а, уз подршку
особама које живе са
ХИВ-ом

Успостављене услуге
индивидуалног саветовања
везане за превенцију ХИВ
инфекције и ППИ на нивоу
ПЗЗ

Превенција болести зависности.

• Садржај у области
превенције ХИВ
инфекције и АИДС-а
детаљно је описан у
текстуалном делу СМУ.
• Индивидуално
саветовање подразумева
разјашњавање дилема,
превазилажење стреса,
процену упућивања на
тестирање и подршку у
„кризним“ ситуацијама.

• Превентивни рад за област превенције болести
Успостављене услуге
зависности
информисања о
Садржај превентивног
начинима деловања рада детаљно је описан у
и штетности сваке
текстуалном делу СМУ и
појединачне психоподразумева:
активне супстанце
• пружање информација
(ПАС),
и савета о штетности и
Индивидуално
удруженим инфекцијама,
саветовање за област • упућивање у друге устапревенције болести
нове ради лечења,
зависности
• пружање подршке и
праћење после стационарног лечења.

Садржај – како се ради

Шта/активност

Сврха – циљ

Иституције које се специјализовано баве болестима
зависности,
Превентивни центри ДЗ

Саветовалишта за ДПСТ на
ХИВ, ЗЗЗЗ студената,
Превентивни центри ДЗ

Ко/Где

Здравствени
картон
Протокол у саветовали-штима
Превентивни
картон

Документација/
евиденција

За индивидулни
саветовалишни рад – тим
стручња-ка,
посебно едукован
за саветовање у
области болести
зависности

За индивидуални
саветовалишни
рад – тим
стручњака
(саветника) који је
посебно едукован
за ДПСТ на ХИВ

Напомена

Табеле

VI
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Једном у две године

Континуирано

Када

Обављање циљаних
превентивних прегледа *

Успостављен механизам
препознавања, дијагностике злостављања на нивоу
ПЗЗ, као и збрињавања и
лечења последица злостављања, и даље праћење и
сарадња са другим институцијама

Сврха – циљ

Превенције насиља и злостављања
ДГ и ТХ процедуре и интервенција
у циљу збрињавања
и лечења последица
злостављања
Психодијагностика и саветодавно-терапијски рад
психолога

Превентивни
преглед за очување и
унапређење здравља

• Садржај превентивног
рада у области превенције насиља и злостављања детаљно је описан
у текстуалном делу СМУ,
а подразумева:
• препознавање злостављања,
• преговарање о сагласности за даље потребне
процедуре,
• индивидуално саветовање,
• упућивање на виши ниво
ЗЗ.
односно студентима,
понудити сусрет са
лекаром који ће обавити
и разговор и преглед.
• Циљане теме за разговор
детаљно су описане у
текстуалном делу СМУ

• Пунолетним младима,

Садржај – како се ради

Шта/активност

Здравствени
картон
Протокол у саветовалиштима

Документација/
евиденција

Овај преглед је
на пријатељски
начин тематски
вођен разговор,
који мотивише
младу особу да
унапреди и очува
своје здравље

Тим стручњака
који је посебно едукован за
саветовање у
области превенције насиља и
злостављања у
сарадњи са УГ.

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Превентивни центри ДЗ: тим
(састав тима видети у тексту).
ЗЗЗЗ студената: (састав тима
видети у тексту).

Ко/Где

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЛАДИХ ПОСЛЕ ПУНОЛЕТСТВА
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Континуирано

Када

Шта/активност

Садржај – како се ради

Ко/Где

Документација/
евиденција

Унапређење здравља
младих

• Планирање,
организовање,
спровођење
промоције
саветовалишта.
Акције у заједници и
здравствено-васпитни рад.

• Индивидуални рад
у саветовалиштима
кроз садржаје који су
описани у поглављу
о индивидуалном
саветовалишном раду:
• индивидуално
саветовање, према
садржају рада
саветовалишта (види
текст);
• друга саветовалишта
према потребама и
могућностима
Превентивни центри ДЗ: тим
(састав тима видети у тексту)./
изабрани лекар
ЗЗЗЗ студената: (састав тима
видети у тексту).

Напомена

Све услуге за
младе морају
бити прилагођене
потребама младих
и креиране уз
њихово активно
учешће

3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Развијати капацитет система здравствене заштите да препознаје, благовремено и адекватно одговори на здравствене
потребе младих после пунолетства.

Сврха – циљ

Табеле
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Успостављена је сарадња
са универзитетима
(факултетима) на којима се,
у сарадњи са студентима,
реализују активности из
здравственог васпитања
које постају део редовног
образовања (курикулума)

Континуирано на првој
години студија

Напомена

ЗЗЗ З студената
у сарадњи са МЗ
Извештаји
успостављају
саветовалишта ДЗ сарадњу са
и ЗЗЗЗ студената Министарством
просвете и са
Ректоратом

Документација/
евиденција

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Едуковани здравствени
радници из ЗЗЗЗ студената
или ДЗ уколико у
универзитетским градовима
не постоје заводи за
здравствену заштиту
студената у сарадњи са
факултетима и школама
јавног здравља

• Одржати најмање 9
школских часова годишње
за студенате 1. године
Остварити сарадњу
студија интерактивне
са универзитетима
едукације са здравственим
(факултетима) у
темама
циљу реализације
• Едукацију обављају
партнерског рада
едуковани здравствени
са студентима и
радници и сарадници, из
наставним особљем
надлежних институција
(у сарадњи са едукованим
вршњачким едукаторима)
по усвојеном и
акредитованом програму

Ко/Где

Континуирано

Садржај – како се ради

Установе ПЗЗ у сарадњи
са локалном заједницом,
факултетима, студентским
домовима и удружењима
младих и студената са
потребом за посебном
подршком

Шта/активност

Постоје једнаки услови за
пружање превентивних и
куративних услуга свим
младима, припадницима
посебно осетљивих група
и младима са потребом за
посебном подршком

Сврха – циљ
Обезбедити
адекватне
здравствене услове
за одговарајуће
• Планирати и реализовати
школовање и
здравствено превентивне
студирање младих
услуге у складу са
са потребом за
њиховим потребама.
посебном подршком • Залагати се за уклањање
и у институцијама.
физичких баријера.
Уклонити физичке • У ДЗ и ЗЗЗЗ студената
баријере у ДЗ и ЗЗЗЗ створити услове и
студената.
набавити адекватну
Укључити
медицинску опрему за
активно ове
пружање здравствених
младе у креирање
услуга овим младим
и реализацију
особама.
здравствено
превентивних
активности.

Када

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЛАДИХ ПОСЛЕ ПУНОЛЕТСТВА
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ЛИСТА ЛОКАЛНИХ И РЕФЕРЕНТНИХ ИНСТИТУЦИЈА, ОРГАНИЗАЦИЈА,
Листа локалних и рефералних институција, организација, удружења са којима саветовалиште за
УДРУЖЕЊА
СА КОЈИМА САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ САРАЂУЈЕ
младе сарађује
Врста

Назив

Услуге
које пружа
или
програми
које
спроводе

ЛОКАЛНА СРЕДИНА
Адреса
Телефонфакс-Е
маил
адреса

Здравствене
институције
Образовне
установе

Ученичкистудентски
домови
Установе
социјалне
заштите
Локална
самоуправа
Институције
културе
Медији

НВО

РЕФЕРЕНТНИ НИВО
За област РЗ

За област
менталног
здравља
За
злостављање и
занемаривање
За ХИВ и ППИ

За болести
зависности
Друго

Контакт
особа

Телефон
контакт
особе

Напомена

УПИТНИК О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА САВЕТОВАЛИШТА ЗА МЛАДЕ
НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ:
ШКОЛСКОГ
ДИСПАНЗЕРА ДОМА ЗДРАВЉА
ОПШТИНА:
1. Молим те за искрене одговоре, чак и онда када ти се буде учинило да се мени неће допасти.
.
2. Сврха овог упитника је да стекнем увид у Твоје задовољство услугама које си добио/ла од тренутка
када си дошао/ла у Саветовалиште за младе. Твоји одговори ће нам помоћи да унесемо побољшања у
нашем раду.
3. Упитник је анониман. Када га испуниш, ставићеш га у затворену кутију. Неки твоји лични подаци
су нам потребни искључиво за статистичку обраду.
Узраст: ___година

Пол (заокружи): женски мушки

1. Да ли је ово твоја прва посета Саветовалишту за младе?

Да

Не

2. За Саветовалиште си чуо (заокружи један или више одговора):
а) од другова
б) од родитеља
ц) од наставника
д) из медија (новина, телевизије, радија)
е) на други начин – (како?) _______________________________________________
3. Разлог због којег си данас дошао је био:
а) желиш да нешто сазнаш о свом здрављу
б) желиш да се укључиш у рад саветовалишта
ц) потребан ти је савет
д) дошао си на преглед
е) редовна или заказана контрола
ф) друго (шта?)__________________________________________________________
4. Да ли си добио услугу због које си дошао?

Да

Не

Ако је твој одговор Не, шта мислиш због чега се то десило?_______________________________
5. Колико дуго си чекао да те прими доктор?
а) мање од 30 минутаб) од 30 минута до 1 сата в) више од једног сата
6.Како си се осећао због чекања (Можеш да заокружиш и више одговора)?
а) Љуто
б) Нерасположено
ц) Понижено
д) Равнодушно
е)Другачије од наведеног:_______________________________________________________
7. Како си доживео атмосферу у ходнику- чекаоници (Можеш да заокружиш и више одговора)?
а) Бука, гужва, непријатно
б) Мирно, пријатно
ц) Неодговарајуће уређено
д) Занимљиво, лепо уређено
е) Заштићено од могућих сусрета од могућих сусрета са неким кога не желим да сретнем
ф) Незаштићено од могућих сусрета са неким кога не желим да сретнем

VI
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8. Како си доживео атмосферу у просторији лекара (Можеш да заокружиш и више одговора)?
а) Пријатно
б) Непријатно
ц) Заштићено
д) Незаштићено
е) Одговара младима
ф) Није примерена младима
г) Шта би променио у том простору: ________________________________________________
9. Да ли ти је неко објаснио шта ће се радити током сусрета?

Да

Не

10. Да ли је било спољних ометања (неко је улазио, телефон је звонио, бука и сл)? Да

Не

Уколико јесте, на који начин је то утицало на тебе?
__________________________________
11. Да ли ти је нешто сметало у понашању особља?
Да

Не

Ако јесте, опиши шта? ________________________________________________________
12. Да ли су ти информације које си добио биле потпуно јасне?
Да
Не
13. Да ли си платио неку услугу коју си данас добио ?
Да
Не
Ако јеси, да ли знаш због чега си платио баш толико?
Да
Не
14. Шта ти се највише допало у овој установи? Зашто? _____________________________________
15. Шти се најмање допало у овој установи? Зашто? ______________________________________
16. Да ли ћеш поново доћи у ову установу ако имаш потребу?

Да

Не

Ако Не, зашто? ______________________________________________________________
17. Да ли би препоручио својим вршњацима ову установу?

Да

Не

18. Да ли ти је сметало што смо ти се у овом упитнику обраћали «на ти»?

Да

Не

ДРАГО НАМ ЈЕ ШТО СИ СЕ ОБРАТИО САВЕТОВАЛИШТУ ЗА МЛАДЕ И НАДАМО СЕ ДА ЋЕШ
ТО ЧИНИТИ И У БУДУЋЕ, КАДА ГОД БУДЕШ ОСЕТИО ПОТРЕБУ.
ХВАЛА ТИ НА УКАЗАНОМ ПОВЕРЕЊУ, СТРПЉЕЊУ И САРАДЊИ!

ПРОМОЦИЈА
ЗДРАВЉА
У ЗАЈЕДНИЦИ
Промоција здравља
у заједници
Одбор за здравље
Изабрани лекар, или лекар из превентивног центра или завода за здравствену заштиту студената и
медицинска сестра иницирају оснивање Одбора за здравље при локалној самоуправи који се састоји
од представника здравствених радника (из дома здравља, односно завода за здравствену заштиту
студената, и окружних завода или института за јавно здравље), представника младих из студентских
домова, спортрских друштава, клубова младих, локалне заједнице. Одбор броји највише до десет
чланова и састаје се по потреби, а најмање четири пута годишње. Одбор прати рад на промоцији
здравља и промоцији саветовалишта и иницира активности.
Ситуациона анализа и друга бихевиорална истраживања
Представници Института- Завода за заштиту здравља у сарадњи са представницима дома здравља и
локалне самоуправе периодично израђују ситуационе анализе (РАР и друга бихејвиоална
истраживања) која би показала потребе младих у локалној средини и напредак у остваривању
унапређења здравља младих после пунолетства.
Кампање
Периодично, према потребама и могућностима локалне средине потребно је спроводити кампање за
информисање млдих. За успешну кампању неопходно је направити избор циља и теме, избор циљне
групе, обезбедити потенцијалне учеснике кампање, сараднике донаторе из локалне заједнице,
познате личности, медије, сараднике-волонтере, као и израдити прецизан план потребних средстава
(буџет). План кампање направити уз учествовање и самих младих. Такође неопходно је обезбедити
или израдити промотивни материјал за кампању и на крају спровести саму кампању (подела летака
и другог промо материјала, улични перформанси....) .Саставни део кампања су и евалуације пре и
после кампање. Извештавање о спроведеним кампањама, осим на одбору за промоцију здравља,
препоручљиво је да се износи и на стручним скуповима како би се размениле креативне идеје.
Тематске кампање извести најмање 1 до 2 пута годишње (могу се везати за одређене датуме).
Медијски наступи
Медијски наступ подразумева припрему текста, изјаве, обавезну контролу завршне верзије. У
јавности се мора наступити са стручно провереним инфомацијама уз прилагођавање изнетог
садржаја гледалишту односно читаоцима .
У наступима или прилозима на локалним телевизијама и новинама избегавати сензационализам и
застрашивање, дискриминацију и стигматизацију, уз строго и доследно чување принципа
поверљивости и вођења рачуна о правима младих на тајност личних података.
У тиму изабрати особу са најбољим медијским наступом и када год је могуће у наступ укључити и
младе.
Информативни плакат
Свако саветовалиште има свој информативни плакат који садржи обавештења о организацији рада
саветовалишта, радном времену и распореду рада. Овај плакат је потребно да стоји на видном месту
у оквиру здравствене институције, као и у студентским домовима, факултетима, клубовима и другим
местима рада и окупљања младих.
Сајт презентација
Уз помоћ младих, вршњачких едукатора направити сајт презентацију саветовалишта са отвореном
могућношћу интерактивне комуникације.
Активности ван институција (тзв. „оutreach“ активности)
Одлазак на места где се окупљају млади, најмање једном месечно и дељење пропагандног материјала.

У годишњем плану рада одредити посебне активности за рад у нехигијенским
насељима или местима окупљања младих (хот спотовима), сходно присутности
овог проблема у локалној средини.
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Прилози

АНКЕТА
Анкета коју имате испред себе је анонимна. Она преставља инструмент
који ће нам помоћи да сазнамо више о здравственом понашању младих у
Србији, а израђена је у оквиру пројекта ”Здравље младих на Балкану”.
Гарантујемо Вам потпуну анонимност И поверљивост. Важно нам је да ово
знате, јер су нека питања личне природе. У овој анкети не постоје тачни и
нетачни одговори, зато Вас молимо да на питања одговорите искрено.
Прочитајте пажљиво питања, немојте журити, јер нисте временски
ограничени. На питања одговорите обележавањем једног или више
квадратића код понуђеног одговора или уписивањем одговора.
ДАТУМ ______________________
УСТАНОВА___________________________________________
м

1. Пол

ж

2. Колико имате година? _______
3. Место тренутног боравка_______________.
4. Ви (заокружи један одговор:)
немате завршену основну школу
1.
3. Завршили сте основну школу
5. Завршили сте средњу школу

2. Идете у основну школу
4. Идете у средњу школу
6. Идете на факултет

5. Да ли сте раније били у саветовалишту за младе?
да, први пут са _______ година
1.

2.

7.

Завршили сте факултет

не, никада

6. Колико често користите услуге саветовалишта за младе?
1. једном месечно
2. пар пута годишње
3. једном годишње
4. никада нисам користио/ла услуге саветовалишта
5. ово је први пут да сам посетио/ла саветовалиште за младе
7. Да ли сте се током досадашњих посетау саветовалишту осећали сигурно и прихваћено?
1. веома
2. делимично
3. нимало
8. Да ли сте имали сексуалне односе?
1. не, нисам – ПРЕДЈИТЕ НА ПИТАЊЕ БРОЈ 20
2. Да, са особама истог пола
3. Да, са особама супротног пола
4. Да, са особама оба пола,
А први сексуални однос имали сте са ______ година
9. Број досадашњих сексуалних партнера: _______.
10. Да ли сте Ви и/или Ваш/а партнер/ка користил и нека од наведених конт рацептивних средстава у
последњих 12 месеци (одговори на сва питања)?
Увек

Понекад

Никада

а.Кондом

1

2

3

б.Женски кондом

1

2

3

(Антибеби пилуле, фластере)

1

2

3

д.Спиралу

1

2

3

ц.Хормонску контрацепцију

е. Традиционалну контрацепцију
(Прекинут сношај, плодне и неплодне дане)

1

2

3

1

2

3

2

3

ф. Локална контрацептивна средства
(пене, глобуле и сл.)
г. Остале механичке методе
(дијафрагму, цервикалне капе)

1

11. Да ли сте Ви и/или Ваша партнерка користили хитну контрацепцију (пилулу „јутро после“)?
1.
3.

да, једном или два пута
да, три и више пута

2.
4.

не, никада
не знам

12. Да ли сте Ви и/или Ваш/а партнер/ка користили кондом током последњег сексуалног
односа?
1.

да

2.

13. Да ли сте до сада имали неку од ових инфекција?
1. да, полну хламидијазу
3. да, гонореју (трипер)
5. да, полне брадавице (кондиломе)
7. да, хепатитис Б
9. да, трихомонијазу
11. да, кандидијазу

не

2.
4.
6.
8.
10.
12.

да, генитални херпес
да, сифилис
да,ХИВ
да,хепатитис Ц
не знам
не, нисам

14. Да ли сте у последњих 12 месеци имали сексуалне односе (укључујући и орални контакт) са неким ко Вам је
понудио новац/поклон/неку посебну услугу за то?
1. да
2. не
Питања за девојке :
15. Да ли сте икада били трудни?
1.

да, јесам (Број трудноћа: ____)

2.

не, нисам

16.Да ли сте икада имали намерни прекид трудноће?
1.

да, јесам (Број прекида трудн.: ____) 2.

не, нисам

Питања за младиће :
17. Да ли је икада Ваша девојка за време забављања са Вама била трудна?
1.

да, јесте

2.

не, није

3.

не знам

18.Да ли је икада Ваша девојка за време забављања са Вама имала намерни прекид трудноће?
1.
19. Имате ли деце?
1.

да, јесте

2.

не, није

да, имам ________ дете/деце

3.

2.

20. Да ли сте икада пробали цигарете?
1. да, први пут са _______ година

не знам

не, немам
2.

не, никада(ПРЕЂИТЕ НА ПИТАЊЕ 22)

21. Колико година пушите?
1.
3.

не пушим
до годину дана

2.
4.

1 до 5 година
дуже од 5 година

22. Да ли сте икада пробали неко алкохолно пиће?
1.

да, први пут са _______ година

2.

не, никада (ПРЕЂИТЕ НА ПИТАЊЕ 24)
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е.Традиционалну контрацепцију
(Прекинут сношај, плодне и неплодне дане) 1

2

3

2

3

2

3

ф.Локална контрацептивна средства
1

(пене, глобуле и сл.)
г.Остале механичке методе

1

(дијафрагму, цервикалне капе)

11. Да ли сте Ви и/или Ваша партнерка користили хитну контрацепцију (пилулу „јутро после“)?
1.
3.

да, једном или два пута
да, три и више пута

2.
4.

не, никада
не знам

12. Да ли сте Ви и /или Ваш /а партнер / ка користили кондом током последњег сексуалног односа ?
1.

да

2.

13. Да ли сте до сада имали неку од ових инфекција?
1. да, полну хламидијазу
3. да, гонореју (трипер)
5. да, полне брадавице (кондиломе)
7. да, хепатитис Б
9. да, трихомонијазу
11. да, кандидијазу

не

2.
4.
6.
8.
10.
12.

да, генитални херпес
да, сифилис
да,ХИВ
да,хепатитис Ц
не знам
не, нисам

14. Да ли сте у последњих 12 месеци имали сексуалне односе (укључујући и орални контакт) са неким ко Вам је
понудио новац/поклон/неку посебну услугу за то?
1. да
2. не
Питања за девојке :
15. Да ли сте икада били трудни?
1.

да, јесам (Број трудноћа: ____)

2.

не, нисам

16.Да ли сте икада имали намерни прекид трудноће?
1.

да, јесам (Број прекида трудн.: ____) 2.

не, нисам

Питања за младиће :
17. Да ли је икада Ваша девојка за време забављања са Вама била трудна?
1.

да, јесте

2.

не, није

3.

не знам

18.Да ли је икада Ваша девојка за време забављања са Вама имала намерни прекид трудноће?
1.
19. Имате ли деце?
1.

да, јесте

2.

не, није

да, имам ________ дете/деце

3.

2.

20. Да ли сте икада пробали цигарете?
1. да, први пут са _______ година

не знам

не, немам
2.

не, никада(ПРЕЂИТЕ НА ПИТАЊЕ 22)

21. Колико година пушите?
1.
3.

не пушим
до годину дана

2.
4.

1 до 5 година
дуже од 5 година

22. Да ли сте икада пробали неко алкохолно пиће?
1.

да, први пут са _______ година

2.

не, никада (ПРЕЂИТЕ НА ПИТАЊЕ 24)

23. Колико често пијете алкохолна пића, без обзира на количину коју у тим приликама попијете
(одговорите на свако питање)?
Не
пијем
а.Пиво
б.Вино
ц.Жестока
пића

Само у изузетним
прликама

Једном
месечно

2-3 пута
недељно

1.
1.

2.
2.

3.
3.

4.
4.

5.
5.

6.
6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Једном недељно

Сваки дан

24. Да ли сте икада пробали неку/е од побројаних супстанци (одговорите на свако питање)?
1.

а.Марихуану (траву)

да, први пут са

2.

не, никада

2.

не, никада

2.

не, никада

2.

не, никада

2.

не, никада

2.

не, никада

2.

не, никада

2.

не, никада

2.

не, никада

____година
1.

б.Екстази

да, први пут са

____година
1.

ц.Спид

да, први пут са

____година
1.

д.Седативи

да, први пут са

____година
1.

е.Алкохол са седативима

да, први пут са

____година
1.

ф.ЛСД

да, први пут са

____година
1.

г.Кокаин

да, први пут са

____година
1.

х.Хероин

да, први пут са

____година
1.

и.Друго ____

да, први пут са

____година

25. Уколико је ваш одговор на претходно питање био „да“ за било коју супстанцу,
колико често користите неку/е од побројаних (одговорите на свако питање)?

Не
користим
а.Марихуану(траву)

Сваки дан

2-3 пута
недељно

Једном
недељно

Једном
месечно

Само у
изузетним
прликама

1.

2.

3.

4.

5.

6.

б.Екстази

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ц.Спид

1.

2.

3.

4.

5.

6.

д.Седативи

1.

2.

3.

4.

5.

6.

А
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е.Алкохол са седативима

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ф.ЛСД

1.

2.

3.

4.

5.

6.

г.Кокаин

1.

2.

3.

4.

5.

6.

25. Уколико је ваш одговор на претходно питање био „да“ за било коју супстанцу,
колико често користите неку/е од побројаних (одговорите на свако питање)?

Не
користим
а.Марихуану(траву)

Сваки дан

2-3 пута
недељно

Једном
недељно

Једном
месечно

Само у
изузетним
прликама

1.

2.

3.

4.

5.

6.

б.Екстази

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ц.Спид

1.

2.

3.

4.

5.

6.

д.Седативи

1.

2.

3.

4.

5.

6.

е.Алкохол са седативима

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ф.ЛСД

1.

2.

3.

4.

5.

6.

г.Кокаин

1.

2.

3.

4.

5.

6.

х.Хероин

1.

2.

3.

4.

5.

6.

и.Друго ____

1.

2.

3.

4.

5.

6.

26. Да ли сте неку дрогу узимали интравенским путем?
1. да, јесам
2. не, нисам

27. Да ли сте икада имали сексуални однос док сте били припити , у пијаном стању , или под
дејством неке од дрога ?
1.
2.
3.

да, јесам
не, нисам
нисам никада иамо/ла сексуалне односе

28. Да ли сте икада доживели насиље , уцењивање , омаловажавање , да Вам неко прети или
Вас на било који други начин злоставља ?
1.

да, јесам

2.

не, нисам

3.

нисам сигуран/а

УКОЛИКО ЈЕ ОДГОВОР НА ОВО ПИТАЊЕ - НЕ, НИСАМ - ПРЕЂИТЕ НА ПИТАЊЕ БРОЈ 37
29. Какве природе је било насиље које сте доживели (означите све одговоре који се односе на Вас) ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

физичко (гурање, ударање, шамарање, чвргање, пљување и сл.)
психолошко/емотивно (манипулисање, уцењивање, вредјање, понизавање и сл.)
економско
вербално (вређање, псовање, викање, и сл.)
сексуално
не знам

30. Где се насиље које сте доживели десило/дешава (означите све одговоре који се односе на Вас)?
1. у школи/на факултету
2. у мојој кућу/стану
у туђој кући/стану
3.
4. на улици
5. на послу
6. другде ___________________
31. Починилац насиља у Вашем случају је особа:
1. женског пола
било је више починилаца мушког пола
3.
5.

2.
4.

мушког пола
било је више починилаца
женског пола

било је више починилаца оба пола

32. Да ли је починилац насиља неко ко је у односу на Вас (означите све одговоре који се односе на Вас)?:
1. млађи/а
2. нешто старији/а
4. доста старији/а
3. вршњак/киња
33. Да ли је починилац насиља био (означите све одговоре који се односе на Вас)?:
2. ваш родитељ
1. ваш младић/ваша девојка
4. важна особа из околине
3. родитељ вашег друга/другарице
6. други члан/ица породице
5. брат/сестра
8. непозната особа
7. познаник/ца
34. Да ли сте и коме сте рекли да је над Вама извршено насиље (означите све одговоре који се односе
на Вас)?
2. другу/другарици
1. не, нисам
4. члану породице
3. полицији
6. професору/ки
5. лекару
7. саветнику/ци (у саветовалишту или невладиној организацији)
8. неком другом ___________________
35. Колико пута је над Вама извршено насиље?
1. једном
2. 2-3 пута
3. више од 3 пута
4. не знам
36. Последњи пут сте доживели насиље:
1. ове недеље
2. прошлог месеца
3. у току последњих 12 месеци
4. пре 1- 5 година
5. пре више од 5 година
6. не сећам се
37. Да ли сте Ви били починилац насиља , уцењивања , омаловажавања или сте на било који други начин
злостављали другу /е особу/е?
2. не, нисам
3. нисам сигуран/а
1. да, јесам
38. Да ли сте некада били део групе која је починила насиље (на улици, у школи, кафићу, на утакмицама
и сл.)
1. да, јесам
2. не, нисам
3. нисам сигуран/а
39. Да ли се осећате усамљено?
1. да, веома често
3. да, често
да, понекад
5.

2.
4.

углавном не
не

40. Да ли сте икада имали «црне мисли»?
1. да, веома често
3. да, често
5. да, понекад

2.
4.

углавном не
не

Хвала Вам на времену и искрености!
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Психосоцијални развој
и ментално здравље

7.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење и очување менталног здравља деце и омладине и
спречавање поремећаја менталног здравља

7.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Оспособити будуће родитеље за одговорно
родитељство и успостављање позитивне емоционалне везе родитељ-дете
у раним фазама развоја детета до треће године

АКТИВНОСТ 1.

Модификовање постојећег програма „Школа за
родитељство“ којим се дефинишу методе и садржаји
здравствено-васпитног рада са будућим родитељима,
ради подстицања одговорног родитељства и позитивне
емоционалне везе родитељ-дете у раним фазама развоја
детета

Садржај:ј П
С
Програм се доноси на националном нивоу и у постојећи
ј ћ садржајј „Школе
Ш
за родитељство“, која се организују за будуће родитеље на нивоу домова здравља (ДЗ) и болничких установа (одељења патологије трудноће), обавезно се укључују и теме о препознавању и
задовољавању раних емоционалних потреба детета и успостављању позитивне емоционалне
везе родитељ-дете.
Извршиоци: радни тим Института за јавно здравље Републике Србије „Др. Милан Јовановић Батут“ (ИЗЈЗС) у сарадњи са Институтом за ментално здравље (ИЗМЗ).

АКТИВНОСТ 2.

Едуковање здравствених радника и сарадника у домовима
здравља и на одељењима за патологију трудноће (докторa
медицине, лекарa специјалистa гинекологa, педијатaрa,
медицинских сестара, психолога), за спровођење
модификованог програма „Школе за родитељство“

Садржај:
С
адржајј: Модификован
Модификовани
ани едукативни пакет „Школе
Школе за родитељство“ садржи теоријска
знања и практичне вештине потребне здравственим радницима и сарадницима за промоцију
одговорног родитељства и подстицање ране емоционалне везе родитељ-дете.
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Извршиоци: радни тим ИЗЈЗС са ИЗМЗ.
Место рада: домови здравља и болничка одељења за патологију трудоноће
Документација: извештај о мониторингу и евалуацији спроведених едукација.

АКТИВНОСТ 3.

Спровођење „Школе за родитељство“ у свим домовима
здравља и на болничким одељењима за патологију
трудноће

Садржај: Методама здравствено-васпитног рада преносити будућим родитељима знања
и вештине за препознавање и задовољавање раних емоционалних потреба детета, за јачање
емоционалног односа мајка-дете и за обезбеђивање подршке околине трудници и мајци са
малим дететом.
Извршиоци: доктори медицине, специјалисти педијатри и гинеколози, медицинске сестре, психолози.
Место рада: домови здравља и болничка одељења за патологију трудноће.
окументација: Протоколи здравствено-васпитног рада „Школе родитељства“.
Документација:

АКТИВНОСТ 4.

Увести програм „Болнице пријатељи беба” у све
здравстене установе у којима се обављају порођаји са
циљем да се стимулише успостављање раног односа мајка-дете. Програмом треба обухватити све породиље и
новорођенчад, укључујући преверемено рођену децу и
новорођенчад са ризиком

Садржај, место рада и извршиоци су описани под 2.2.1, програмска целина здравствена заштита новорођеног детета.
7.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Препознати и отклонити чиниоце ризика у
породици за настанак поремећаја психосоцијалног развоја у раном
детињству

АКТИВНОСТ 1.

Израда плана спровођења програма „Унапређење
психосоцијалног развоја деце кроз посете патронажних
сестара“

Садржај:
С
ј П
Програм јје развијен
ј и пилотиран у С
Србији
б ј у периоду 2000
2000-2005
2005 у оквиру
међународног пројекта, у којем је учествовао Институт за ментално здравље, а уз подршку
Светске здравствене организације и Европске комисије. Планом ће се дефинисати динамика
едукације свих патронажних служби домова здравља у Србији за извођење програма који ће
бити акредитован од стране Здравственог савета Републике Србије.

Извршиоци: ИЗЈЗС у сарадњи са ИЗМЗ и институти/заводи за јавно здравље.

АКТИВНОСТ 2.

Едукација патронажне сестре за препознавање
и интервенције у породицама под ризиком за
психосоцијали развој детета према моделу програма рада
поливалентне патронажне сестре у породици

Садржај: Програм садрж
садржи
рж
жи упутства за процену психосоцијалног ризика и интервенинтервен
ције у ризичним породицама са новорођеним и малим дететом. Посебна пажња се усмерава
на самохране мајке, мајке које испољавају психичке поремећаје, породице у којима постоје
хронични конфликти и насиље, злоупотреба алкохола и других психоактивних супстанци,
породице изложена бројним животним стресовима, неповољним социjaлно-економским условима, сиромаштву, али такође и породицама са дететом које је рођено пре времена, са малом порођајном тежином, или које има неко тешко соматско обољење или сметње у развоју
које значајно угрожавају целокупни развој и благостање детета.
Извршиоци: ИЗЈЗС у сарадњи са ИЗМЗ и институти/заводи за јавно здравље.

АКТИВНОСТ 3.

Спровођење програма рада поливалентне патронажне
сестре у породици у оквиру свих домова здравља у Србији

Садржај:ј Об
С
Обухват свих трудница и породица са новорођеним
ђ
и малим дететом посетом
поливалентне патронажне сестре, према програму „Патронажна сестра –пријатељ породице“. Минимум посета износи:
• једном у току трудноће, а најкасније до 20. недеље трудноће
• дан по изласку из породилишта – затим пет посета током следећих 15 дана
• још две посете до краја прве године живота детета
• по једном у другој и четвртој години живота детета.
Циљ посета је да се деца и породице са чиниоцима ризика рано открију, да им се пружи
одговарајућа подршка на нивоу примарне здравствене заштите, а по потреби да се организује повезивање породице са службама за пружање психосоцијалне подршке (центри за
социјални рад, службе за ментално здравље).
Извршиоци: Поливалентне патронажне сестре едуковане за примену програма

АКТИВНОСТ 4.

Континуирано едуковање здравствених радника
и сарадника у службама за предшколску децу за
препознавање и интервенције са децом и породицама под
ризиком, са посебним усмерењем на децу из осетљивих
популационих група према акредитованом програму
„Ментална хигијена развојног доба“

Садржај:
С
адржај: Програм едукације
едука
каације садржи упутства за процену присуства биолошких чиниоца ризика (прематуритет, мала порођајна тежина, асфиксија на рођењу, интракранијална
хеморагија, урођене аномалије, хипербилирубинемија детета и друго) и психосоцијалних
чиниоца ризика (постпартална депресија мајке, ментална обољења у породици, злоупотреба
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алкохола или психоактивних супстанци од стране родитеља, конфликти и насиље у породици и друго) и интервенције за отклањање чиниоца ризика.
Извршиоци: Институт за ментално здравље, психијатар, психолог, социјални радник,
чланови сертификованог тима за акредитовани програм едукације.

АКТИВНОСТ 5.

Спровођење програма раног откривања и интервенција
код деце и породица са биолошким и психосоцијалним
чиниоцима ризика за развој детета

Садржај:
С
адрржајј: Процена и регистр
регистровање
трровање присуства биолошких и психосоцијалних чиниоца
ризика, посебно код деце из осетљивих популационих група (сиромашне, сеоске, ромске
породице) и ране интервенције у виду саветовања родитеља, упућивања детета у развојно
саветовалиште, у центар за социјални рад и друге надлежне службе у заједници.
Извршиоци: специјалисти педијатри, медицинске сестре, патронажне сестре домова
здравља.
Место рада: дом здравља, служба за заштиту мале и предшколске деце
7.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити рано откривање и интервенције код
деце са сметњама у психомоторном и психосоцијалном развоју

АКТИВНОСТ 1.

Израдити Водич добре праксе за превенцију, рано
откривање `и ране интервенције са децом са сметњама у
психомоторном и психосоцијалном развоју

Садржај:ј В
С
Водич добре
б праксе садржи методе скрининг-процене психомоторног и психосоцијалног развоја детета, укључујући преглед слуха и вида, у првој години живота (први,
други, трећи, пети, шести и девети месец), другој и четвртој години живота и са 6,5 година
живота детета (пред полазак у школу), као и методе ране интервенције код детета са сметњама у развоју.
Извршиоци: ИЗМЗ у сарадњи са институтима/заводима за јавно здравље.

АКТИВНОСТ 2.

Едуковање педијатара и здравствених сарадника у
примарној здравственој заштити за примену Водича
добре праксе за превенцију, рано откривање и ране
интервенције са децом са сметњама у психомоторном и
психосоцијалном развоју

Садржај: Програм едукације пружа теоријска знања и вештине потребне
б за овладавање
скрининг проценом психомоторног и психосоцијалног развоја детета и за спровођење раних
интервенција, које су садржане у Водичу добре праксе.
Извршиоци: Носиоци акредитованог програма обуке за примену Водича добре праксе.

АКТИВНОСТ 3.

Спровођење скрининг-процене психомоторног и
психосоцијалног развоја детета, укључујући преглед
слуха и вида, као обавезног садржаја систематских
педијатријских прегледа

Садржај: Скрининг-процена психомоторног и психосоцијалног развоја, укључујући
преглед вида и слуха, спроводе се у узрасту од 1, 2, 3, 5, 6 и 9 месеци, затим у другој и четвртој години живота детета и приликом уписа детета у школу, а према методологији која је
описана у Водичу добре праксе. Деца под ризиком и деца са сметњама у развоју упућују се у
надлежно развојно саветовалиште, а по потреби и на консултативни преглед одговарајућим
стручњацинима (дечји неуролог или психијатар, офталмолог, аудиолог).
Извршиоци: педијатри и медицинске сестре у служби за предшколску децу ДЗ
Место рада: диспанзер за предшколску децу ДЗ
Документација: здравствени картон детета са уметком/формуларом за регистровање
Документација
резултата процене психомоторног и психосоцијалног развоја детета.

АКТИВНОСТ 4.

Успостављање и развијање развојних саветовалишта
или функционалних тимова за спровођење раних
интервенција код деце са сметњама, односно тешкоћама у
психомоторном и психосоцијалном развоју

Садржај рада развојног саветовалишта:
❧ Евидентирање и активно праћење деце која су под биолошким и психосоцијалним
ризиком путем интензивне сарадње са саветовалиштем за труднице и породилиштем и диспанзером за предшколску децу ДЗ.
❧ Свеобухватна процена психомоторних, емоционалних, сензорних, говорно-језичких
и сазнајних способности деце са сметњама у развоју и поремећајима понашања.
❧ Процена могућности породице и окружења да задовоље развојне потребе детета.
❧ Израда индивидуалног плана интервенције за децу са сметњама у развоју.
❧ Стимулација развоја деце под ризиком и третман деце са лакшим развојним и психосоцијалним поремећајима.
❧ Рад са породицом детета ради стварања услова за задовољавање потреба и неометани психофизички развој детета.
❧ Упућивање деце са умерено тешким или тешким поремећајима развоја у специјализоване службе (диспанзери за ментално здравље деце и младих, клинике, институти,
заводи) на консултативни преглед и лечење.
❧ Сарадња са предшколским установама и школама у циљу раног откривања и праћења
ризичне деце и деце са сметњама развоја.
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❧ Евидентирање и заштита злостављане и занемарене деце у сарадњи са центром са
социјални рад и другим надлежним службама у заједници (полиција, васпитно-образовне установе).
❧ Сарадња са интерресорном Комисијом за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику (раније: Комисија
за разврставање деце ометене у развоју).
Извршиоци: Стални стручни тим развојног саветовалишта чине: лекар педијатар са
едукацијом за рад у развојном саветовалишту, клинички психолог, дефектолог/логопед и
виша медицинска сестра. Могу се ангажовати и стручњаци из других служби ДЗ: социјални
радник, патронажна сестра, физиотерапеут, дефектолог/олигофренопедагог или соматопед,
дечји неуролог, дечји психијатар и стручњаци других специјалности.
Место рада: Развојно саветовалиште се организује у оквиру предшколског диспанзера
ДЗ у општини или седишту управног округа са најмање 8500 деце предшколског узраста. У
местима у којима није могуће обезбедити здравствене раднике који раде искључиво у саветовалишту, њихово учешће у раду саветовалишта може се остварити прерасподелом радног
времена педијатара, медицинских сестара и осталих чланова тима ДЗ.
Документација: Здравствени картон детета у развојном саветовалишту са индивидуалном проценом чланова тима, извештајем о тимској процени и индивидуалним планом
интервенције и праћења развоја детета.
7.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити свеобухватну и квалитетну здравствену заштиту и психосоцијалну подршку деци са сметњама у развоју

АКТИВНОСТ 1.

Успостављање система регистровања и праћења деце са
сметњама у развоју

Садржај: Деца са сметњама у развоју
ј се евидентирају
ј по јединственој
ј
ј методологији
ј која
ј
укључује податке о чиниоцима ризика, идентификованим типом сметњи детета, потребама
детета за подршком, предузетим интервенцијама и исходом.
Извршиоци: Стручни тим развојног саветовалишта домова здравља прикупља податке, обрађује их на годишњем нивоу и шаље надлежном заводу за јавно здравље. Централну
обраду података врши ИЗЈЗС.

АКТИВНОСТ 2.

Подржати реформисање Комисије за разврставање
деце са сметњама у развоју у интерресорну Комисију за
процену потреба за пружањем додатне подршке детету са
сметњама у развоју

П
б
б за пружањем додатне образовне,
б
„Правилник
о ближим
условима за процену потреба
здравствене или социјалне подршке детету и ученику, саставу и начину рада интерресорне

комисије“ је израђен, одобрен од сва три надлежна министарства. Ступио је на снагу осмог
дана након објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, 2010 године.

АКТИВНОСТ 3.

Јачање међусекторске сарадње у обезбеђивању
ванинституционалне подршке деци са тешкоћама у
развоју и њиховим породицама (биолошкој, хранитељској
или усвојитељској породици)

Садржај: Развијање партнерства на локалном нивоу кроз доношење и спровођење локалног плана акција за децу, заснованог на Националном плану акције за децу у којем је
подршка деци са сметњама у развоју један од приоритета. Формирање међусекторског савета
локалне заједнице за спровођење Локалног акционог плана.
Изршиоци: Здравствени радници дома здравља у сарадњи са представницима других
сектора, локалне власти, невладиним организацијама, удружењима родитеља деце са сметњама у развоју, медијима.
Документација: извештаји о спровођењу локалног плана акције за децу.
7.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавати злостављање и занемаривање деце и
омладине у свим окружењима

АКТИВНОСТ 1.

Јачање учешћа здравственог система у спровођењу
међусекторских програма за одговорно родитељство и
ненасилно васпитавање деце

Садржај: Информисање
ф
јавности о значају одговорног родитељства и ненасилног васпитавања подразумева иницирање сарадње здравственог сектора са заинтересованим странама у локалној заједници, заједничко дефинисање приоритета за акцију, осмишљавање и
спровођење акција у заједници и разматрање постигнутих резултата.
Извршиоци: Међусекторски савети у локалним заједницама који обухватају здравствене раднике који се баве здрављем мале деце и деце раног шкоског узраста, као и васпитаче,
просветне и социјалне раднике, родитеље, невладине организације, медије.

АКТИВНОСТ 2.

Оснаживање поливалентне патронажне сестре у
препознавању и пружању подршке породицама са
ризиком за злостављање односно занемаривање детета

Садржај: Патронажним сестрама обученим
Садржај
б
са примену програма рада поливалентне
патронажне сестре у породици, које раде са породицама са ризиком за злостављање и/или
занемаривање детета обезбеђује се посебна едукацију за заштиту деце од злостављања и занемаривања према акредитованом програму и подршка у виду супервизије са стручњаком
за ментално здравље (клинички психолог или дечји психијатар)
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Извршиоци:
Извршиоци:Институт
за ментално здраље у сарадњи са Институтом за јавно здарвље
Србије и мрежа института/завода за јавно здравље.

АКТИВНОСТ 3.

Јачање саветовалишног рада у примарној здравственој
заштити са породицама са ризиком за злостављање и
занемаривање детета

Садржај: Едукација и ссупервизија
Садржај
ј стручног тима развојног
ј
саветовалишта за саветовање и пружање подршке родитељима у породицама у којима постоји ризик од злостављања и занемаривања детета. Едукација се врши према акредитованом програму за примену „Протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања“.
Извршиоци: Институт за ментално здравље

АКТИВНОСТ 4.

Јачање учешћа здравственог система у спровођењу
програма за смањивање насиља у школама „Школа без
насиља”

Садржај: Здравствени радници активно учествују у програму сензибилизације јавности, родитеља, наставника и саме деце о узроцима, последицама и превенцији вршњачког
и других облика насиља према деци у школама и активни су учесници тимова за заштиту
детета који се формирају при школама које су укључене у програм.
Извршиоци: Стручни тим развојног саветовалишта и други здравствени радници и сарадници који су завршили обуку за превенцију насиља над децом, према акредитованом
програму Института за ментално здравље.
7.1.6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити ефикасне интервенције здравствених
радника и здравствених сарадника у заштити деце од свих облика насиља.

АКТИВНОСТ 1.

Успостављање механизама у здравственом систему
за регистровање и праћење појаве злостављања и
занемаривања детета

Садржај: Према Посебном протоколу система здравствене заштите за заштиту деце од
злостављања и занемаривања, свака здравствена установа је обавезна да формира стручни
тим за заштиту деце који евидентира случајеве злостављања и занемаривања деце у посебном регистру у установи. Обрађени подаци на годишњем нивоу се достављају колективу,
надлежном центру за социјални рад и Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.
Извршиоци: Стручни тим за заштиту деце у свакој здравственој установи, Институт за
јавно здравље Републике Србије.

АКТИВНОСТ 2.

Примена Посебног протокола за поступање здравствених
радника у случајевима сумње на злостављање и
занемаривање детета

Садржај:ј Посебни
С
П б протокол система здравствене заштите за заштиту деце од злостављања и занемаривања усвојен је одлуком Министра здравља Републике Србије марта 2009.
Примена Протокола је обавезујућа за све запослене у систему здравствене заштите. У случају
сумње на злостављање и/или занемаривање детета треба предузети следеће кораке (види
алгоритам у Прилогу):
Предузети медицинско збрињавање повреда/болести детета
❧ Документовати стање детета, што подразумева прецизно бележење података о идентитету детета, пратилаца и наводног починиоца као и о повредама и поремећајима
понашања, користећи МКБ 10, категорију Т74 која се односи на синдром злостављања.
❧ Консултовати се са стручним тимом који је обучен за рад на заштити детета од злостављања и занемаривања.
❧ Проценити ризик од злостављања и занемаривања заједно са стручним тимом који
је обучен за рад на заштити деце.
❧ Обавестити социјалног радника дома здравља и консултовати се са најближим центром за социјални рад и другим службама за које се претпоставља да имају сазнања о
детету и породици (васпитно-образовне установе, друге здравствене установе, центар за социјални рад, ЦОВ служба итд).
❧ Предузети неодложну пријаву полицији и центру за социјални рад у случају када су
живот и здравље детета непосредно угрожени или се верује да ће непредузимањем
хитних мера заштите живот и здравље детета бити непосредно и тешко угрожени.
Извршиоци: сви здравствени радници и сарадници на свим нивоима здравствене заштите (поступак је исти у примарној, секундарној и терцијарној здравственој заштити).

АКТИВНОСТ 3.

Едуковање здравствених радника и здравствених
сарадникана примарном, секундарном и терцијарном
нивоу за примену Посебног протокола

Садржај: Едукација ће се вршити према програму се акредитоватном од стране ЗдравСадржај
ственог савета Републике Србије. Едукација за примену Посебног протокола треба да
омогући здравственим радницима и сарадницима да разумеју процес заштите детета и да
адекватно поступају у том процесу. Основна едукација треба да обухвати све запослене у
здравственим установама, а виши ниво едукације је намењен стручним тимовима који се
обавезно формирају при свакој здравственој установи и који непосредно раде на заштити
деце. Специјална едукације треба да обухвати одређен број стручњака у здравству који ће
стећи специјализована знања и вештине потребне за судскомедицински модел, форензички
интервју и психотерапијски третман детета и породице.
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Извршиоци: Едукацију ће организовати и спроводити Институт за ментално здравље
у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и мрежом института и завода за јавно
здравље, и другим здравственим установама.
7.1.7. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Унапредити и очувати ментално здравље адолесцената

АКТИВНОСТ 1.

Обезбеђивање подршке програмима за јачање
мотивисаности и знања асолесцената за усвајање
здравих стилова живота, укључујући избегавање
ризичног понашања и пушења, конзумирања алкохола и
психоактивних супстанци, небезбедног секса

АКТИВНОСТ 2.

Обезбедђивање подршке програмима едукације
адолесцената за вештине ненасилне комуникације и
прихватања различиости

Садржај: Извршиоци и место рада за активности 1. и 2. детаљно су описани у програмској целини Здравствена заштита адолесцената узраста од 10 до 18 година или до завршетка
средње школе, под специфичним циљем 6.1.1

7.1.8. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити лако доступне и нестигматизујуће
службе за адолесценте и младе са проблемима менталног здравља

АКТИВНОСТ 1.

Развијање и ширење мреже саветовалишта за младе

Садржај: Извршиоци и место рада детаљно су описани у програмској целини Здравствена заштита адолесцената узраста од 10 до 18 година или до завршетка средње школе,
под специфичним циљем 6.1.4. Саветовалишни рад у циљу очувања и унапређења здравља
адолесцената - Саветовалишта за младе.

АКТИВНОСТ 2.

Успостављање ванинституционалних облика лечења
и подршке адолесцентима и младима са проблемима
менталног здравља (дневни центри, клубови за младе и сл.)

Садржај: Развијање партнерста на локалном нивоу са секторима социјалне заштите и
образовања ради доношење плана развоја, обезбеђивање финансијских средстава и организовање ванинституционалних облика лечења и подршке адолесцентима и младима са проблемима менталног здравља, као што су клубови за младе, дневни центри и друго.
Извршиоци: Здравствени радници и сарадници који раде са адолесцентима у сарадњи
са стручњацима из области социјалне заштите и образовања, локалних власти, невладиног
сектора, медија.

Напомена
Актуела законска регулатива у тренутку писања СМУ-а , дефинифе пунолетне младе од
18 до 26 година. Уколико буду усвојене допуне и измене законских докумената и буде прихваћено да се под пунолетним младима подразумевају млади од 18 до 30 година, онда се цело
поглавље односи на узраст од навршених 18 до 30 година.
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Превенција, дијагностика
и лечење болести и стања од
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8.1. ОПШТИ ЦИЉ: Превенција, дијагностика и лечење болести и стања од већег
социјално-медицинског значаја код деце и омладине

VIII/1

8.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Имунизација против заразних болести

VIII/1

8.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Рационална примена антибиотика, која подразумева израду водича за рационалну примену антибиотика, смањење потрошње
антибиотика, смањење ризика појаве мултирезистентних бактеријских
сојева, смањење броја деце која се непотребно лече антибиотицима

VIII/2

8.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавати ненамерна повређивања деце и омладине
са циљем снижавања учесталости повреда адолесцената и деце у саобраћају и у
кући, снижавања броја адолесцената и младих који су жртве утапања, снижавања учесталости повређивања деце и адолесцената у школи и окружењу

VIII/2

8.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција и лечење тровања лековима,
психоактивним суспстанцама и хемикалијама

VIII/4

8.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Смањење инциденције оболелих и умрлих од
туберкулозе и од ХИВ инфекције за половину, до 2015. године, у
складу са Националним миленијумским циљевима развоја

VIII/5

8.1.6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавање, рано откривање и лечење
сидеропенијске анемије

VIII/6

8.1.7. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција и лечење ургентних стања кроз бољу
оспособљеност здравствених радника за ванхоспитално и хоспитално
збрињавање ургентних стања

VIII/7
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8.1. ОПШТИ ЦИЉ: Превенција, дијагностика и лечење болести и стања од већег
социјално-медицинског значаја код деце и омладине

8.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Имунизација против заразних болести

АКТИВНОСТ 1.

Активни надзор у остваривању плана имунизације, према
Правилнику о имунизацији и начину заштите лековима
(„Службени гласник РС“, број 11/06)

Садржај,ј извршиоци и место рада су детаљно описани у програмским целинама ЗЗдравС
ствена заштита новорођене деце, одојчади, мале деце, деце предшколског и млађег школског узраста, као и адолесцената узраста од 10 до 18 година или до завршетка средње школе,
под одговарајућим специфичним циљем.

АКТИВНОСТ 2.

Имунизација маргинализованих социјалних група,
посебним планираним кампањским активностима

Садржај: Извршиоци и место рада су детаљно описани у програмским целинама Здравствена заштита новорођене деце, одојчади, мале деце, деце предшколског и млађег школског
узраста, као и адолесцената узраста од 10 до 18 година или до завршетка средње школе, под
одговарајућим специфичним циљем.
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8.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Рационална примена антибиотика, која подразумева израду водича за рационалну примену антибиотика, смањење потрошње
антибиотика, смањење ризика појаве мултирезистентних бактеријских
сојева, смањење броја деце која се непотребно лече антибиотицима

АКТИВНОСТ 1.

Израда и примена водича за рационалну примену
антибиотика

Садржај: Израда и примена водича за рационалну примену антибиотика треба да омогући рационалну примену антибиотика, смањење потрошње антибиотика, смањење ризика
појаве мултирезистентних бактеријских сојева, смањење броја деце која се непотребно лече
антибиотицима.
Извршиоци: Радна група РСК за израду Водича за рационалну примену антибиотика.

АКТИВНОСТ 2.

Континуирана едукација о рационалној примени
антибиотика

Садржај: Програм едукације пружа теоријска знања и практична упутства за рационалну
примену антибиотика лекарима у службама за здравствену заштиту деце и адолесцената.
Извршиоци: Представници радне групе за израду водича су носиоци акредитованог
програма обуке за примену Водича добре праксе.
8.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавати ненамерна повређивања деце и
омладине са циљем снижавања учесталости повреда адолесцената и деце у
саобраћају и кући, снижавања броја адолесцената и младих који су жртве
утапања, снижавања учесталости повређивања деце и адолесцената
у школи и окружењу

АКТИВНОСТ 1.

Израда и спровођење холистичких-свеобухватних
(мултисекторских) програма за спречавање ненамерног
повређивања деце и омладине у домаћинству,
предшколској установи, школи, саобраћају, местима
окупљања

Садржај: Министарство
воо здравља у сарадњи са другим министарствима и институција
институцијама иницира израду и спровођење Националног програма за превенцију повређивања, ради
дефинисања међусекторске сарадње и заједничких интердисциплинарних програмских
активности на спречавању повреда и смањењу повређивања мале деце. Ова се активност
спроводи на националном нивоу, кроз интерсекторску сарадњу одговорних министарстава
(здравство, просвета, саобраћај, унутрашњи послови и др) и других владиних и невладиних
институција.

Извршиоци: међуресорна радна група за израду националног програма именована од
стране Владе.

АКТИВНОСТ 2.

Подизање свести међу адолесцентима и послодавцима о
пословима који могу да угрозе здравље адолесцената

Садржај:ј Здравствени
С
З
радници треба
б да раде на мобилизацији
б
ј и подизању свести адолесцентима и послодавцим о значају безбедне средине на радном месту.
Извршиоци: Изабрани педијатар/лекар, медицинска сестра, приликом систематских и
контролних прегледа, превентивних разговора.

АКТИВНОСТ 3.

Едуковање лекара да процене ризик на радном месту
адолесцента

Садржај: Програм едукације пружа теоријска знања и вештине потребне за овладавање
лекара да процене ризик на радном месту адолесцента, које су садржане у одговарајућем
Приручнику за процену ризика на радном месту.
Извршиоци: Носиоци акредитованог програма обуке за примену Приручнику за процену ризика на радном месту.

АКТИВНОСТ 4.

Едукација деце, адолесцента и родитеља или старатеља
о безбедном понашању у саобраћају, о могућим задесима
у кући и превенцији, о опасностима при рекреативним
активностима на води као и о безбедном понашању

Садржај:
С
адржајј: Здравствени радници
ра
р
унапређују знања родитеља/старатеља о основним узроцима повређивања деце, могућностима њиховог спречавања (штитници за оштар намештај,
ограде за ниско постављене прозоре и врата, оградице које спречавају самостално кретање
деце низ степенице, неклизајуће подне облоге, чување лекова и хемикалија у оригиналним
паковањима и ван домашаја деце, као и о указивању прве помоћи у случају повреде. Едуковати родитеље/старатеље и адолесценте о важности коришћења сигурносних појасева, кацига код вожње мотоцикла, о мерама безбедности за пешаке и повредама које се дешавају,
поштовању прописа и знакова, ограничења брзине, саветовање да се не управља возилом под
утицајем алкохола и других ПАС, о могућим задесима у кући, о опасностима при рекреативним активностима на води као и о безбедном понашању. Приликом саветовања треба имати
у виду различиту изложеност младића и девојака повредама у кући, због различитих родних
улога (девојке су чешће изложене повредама у кухињи, а младићи у радионици).
Здравствено васпитни рад о наведеним темама се спроводи кроз индивидуално саветовање у оквиру систематских и контролних прегледа, планираних разговора и кроз кампање
јавног здравља и других здравствено-васпитних активности у школама, домовима ученика,
институцијама у којима живе и на местима окупљања адолесцената. Здравствено-васпитни
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рад треба да буде родно сензитиван, имајући у виду различито понашање младића и девојака у вожњи, притисак на младиће да избегавају употребу сигурносног појаса и других
протективних мера као и да се ризично и агресивно понашају у саобраћају.
Место рада и извршиоци: Изабрани педијатар/лекар, медицинска сестра, приликом
систематских и контролних прегледа, заказаних разговора, васпитачи, наставници, заводи
за јавно здравље и институти спроводе кампање за превенцију повреда.

АКТИВНОСТ 5.

Остваривање услова за безбедно одвијање наставе
физичког васпитања и рада у лабораторијама (опремање
сала, кабинета, лабораторија; обука наставног особља),
као и безбедно окружење (дечја игралишта, шеталишта
поред река итд.)

Садржај: Потребно је даа се сале за физичко васпитање,
васпитање кабинети и лабораторије адек
адекватно опреме за безбедно одвијање наставе. Такође је потребно да се наставно особље обучи
како да организује наставу у циљу спречавања повреда. Дом здравља треба да буде покретач
акција на локалном нивоу које су окренуте ка стварању безбедне средине за одрастање деце
(нпр. дечја игралишта, шеталишта поред река итд.).
Место рада и извршиоци: Изабрани педијатар/лекар, медицинска сестра, приликом
систематских и контролних прегледа, заказаних разговора, заводи за јавно здравље и институти спроводе кампање за превенцију повреда, локална заједница.
8.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција и лечење тровања лековима,
психоактивним суспстанцама и хемикалијама

АКТИВНОСТ 1.

Израда водича добре праксе за препознавање тровања и
терапијске поступке у случају тровања

Садржајј: Израда водичаа добре
Садржај:
д
праксе који садржи упутство за препознавање симптома
и знакова тровања, дијагнозу и лечење тровања, почев од мера и активности које се иницијално спроводе у виду прве помоћи, до клиничког лечења и праћења пацијената.
Извршиоци: Радна група РСК за израду Водича за добру праксу за препознавање тровања и терапијске поступке у случају тровања.

АКТИВНОСТ 2.

Израда информативног материјала намењеног
родитељима и старатељима у вези поступака за
смањење ризика од тровања

Садржај: Информисање
њее родитеља при првом сусрету о начину чувања и спречавању
контакта деце са токсичним једињењима и лековима. Писане информације треба делити у
амбулантама и предшколским установама. Информативни материјал припрема Радна група
за израду водича.

❧ Информативни разговори и штампани материјал треба да упозори родитеље:
❧ Свако паковање токсичних једињења и лекова када је то могуће треба да има сигурносни затварач, са упутством за његово правилно руковање.
❧ Токсична једињења и лекове држати ван домашаја деце, а по могућству их закључати.
❧ Токсична једињења и лекове држати у оригиналном паковању.
❧ Токсична једињења и лекове никад не складиштити у простору у коме се држи храна.
❧ Родитељи треба да знају колике су моторичке способности детета. (на пример, уколико дете пузи, токсична једињења и лекове треба одложити изнад нивоа пода).
❧ Обавезно прочитати упутство лека и евентуална упозорења.
❧ Уписати број телефона надлежног доктора, медицинске установе, дежурне пeдијатријске клинике у близини места за телефон у кући.
Извршиоци: информисање спроводе здравствени радници на свим нивоима здравствене заштите.
8.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Смањење инциденције оболелих и умрлих од
туберкулозе и од ХИВ инфекције за половину до 2015. године, у
складу са Националним миленијумским циљевима развоја

АКТИВНОСТ 1.

Спровођење мера за рано откривање ХИВ позитивности
код трудница и смањење вертикалне трансмисије ХИВ-а
(с мајке на дете), као и континуирано снабдевање завода
за јавно здравље тестовима за ХИВ, а породилишта и
педијатријских клиника антиретровирусним лековима

Садржај: Извршиоци и место рада детаљно су описани у програмским целинама: Здравствена заштита жена у вези са планирањем породице, трудноћом, порођајем и материнством,
Здравствена заштита адолесцената узраста од 10 до 18 година или до завршетка средње школе, Здравствена заштита младих после пунолетства, у оквиру специфичних циљева.

АКТИВНОСТ 2.

Спровођење мера за смањење броја оболелих од
туберкулозе према Стратегији директно опсервиране
терапије

Садржај: Активности, извршиоци и место рада утврђени су у програму пројекта „Контрола туберкулозе у Србији“ Министарства здравља РС.
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ПРЕВЕНЦИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ И СТАЊА
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8.1.6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавање, рано откривање и лечење
сидеропенијске анемије

АКТИВНОСТ 1.

Спровођење мера за смањење учесталости
сидеропенијске анемије

Садржај: превенција дефицита
ф
гвожђа,
ђ благовремено
б
откривање дефицита
ф
гвожђа
ђ и лечење код деце и жена у репродуктивном периоду, током трудноће и лактације подразумева:
❧ контролу крвне слике у првом триместру трудноће, у 16, 28. и 36. недељи гестације;
код жена у репродуктивном периоду и код изабраног лекара, према Националном
водичу (Здравствена заштита жена у току трудноће), а током лактације према процени изабраног лекара,
❧ надокнаду гвожђа под контролом изабраног лекара /гинеколога,
❧ промовисање правилне исхране, кроз индивидуални и групни здравствено-васпитни рад у саветовалишту,
❧ израду писаног здравствено-васпитног материјала са препорукама за превенцију дефицита гвожђа код жена у репродуктивном периоду од стране Радне групе РСК,
❧ скрининг за рану детекцију дефицита гвожђа и сидеропенијске анемије у шестом
месецу живота код деце у ризику за дефицит гвожђа (контрола комплетне крвне
слике),
❧ скрининг за рану детекцију дефицита гвожђа и сидеропенијске анемије у шестом
месецу живота код деце у ризику за дефицит гвожђа једном између деветог и дванаестог месеца живота и поновити после 6 месеци,
❧ утврдити узрок дефицита гвожђа и исти елиминисати код деце и адолесцената,
❧ лечење дефицита гвожђа и сидеропенијске анемије код деце и адолесцената,
❧ промоција здравља кроз здравствено-васпитни рад са родитељима, децом и адолесцентима везано за правилну исхрану.
Извршиоци: Изабрани педијатар/лекар, медицинска сестра, приликом системастких и
контролних прегледа

АКТИВНОСТ 2.

Израда и примена Водича добре праксе „Препоруке за
превенцију, дијагностику и лечење дефицита гвожђа и
сидеропенијске анемије

Садржај: Израда и примена водича за добре праксе треба да омогући спречавање, рано
откривање и лечење сидеропенијске анемије .
Извршиоци: Радна група РСК за здравствену заштиту жена, деце и омладине.

8.1.7. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција и лечење ургентних стања кроз бољу
оспособљеност здравствених радника за ванхоспитално и хоспитално
збрињавање ургентних стања

АКТИВНОСТ 1.

Израда и примена водича добре праксе за препознавање и
збрињавање стања која непосредно угрожавају живот

Садржај:ј М
С
Министарство здравља иницира израду Програма
П
за препознавање и збрињаб
вање стања која непосредно угрожавају живот, ради дефинисања активности на спречавању
повреда и смањењу повређивања деце и омладине, са приоритетним темама: ванболничко
и болничко збрињавање тешко оболелог детета, кардиопулмонална реанимација, примена
лекова у ургентним стањима, итд. Ова активност се спроводи на националном нивоу, кроз
сарадњу одговорних здравствених установа свих нивоа здравствене заштите.
Извршиоци: радна група Министарства здравља Републике Србије, институти/заводи
за јавно здравље у сарадњи са здравственим установама свих нивоа здравствене заштите.

АКТИВНОСТ 2.

Континуирана едукација здравствених радника и
здравствених сарадника за збрињавање ургентних стања

Садржај: Едукација доктора медицине, лекара специјалиста педијатрије и медицинских
сестара-техничара и здравствених сарадника у здравственим установама свих нивоа здравствене заштите, као и васпитача у предшколским установама и наставника у школама ради
унапређења и стицања нових вештина и знања из области збрињавања најчешћих ургентних
стања кроз програме континуиране едукације, акредитоване од стране Здравственог савета
Републике Србије.
Извршиоци: институти/заводи за јавно здравље у сарадњи са здравственим установама
свих нивоа здравствене заштите - носиоци акредитованих програма са обученим едукаторима.
Место рада: установе свих нивоа здравствене заштите, предшколске и школске установе, институције локалне заједнице.
Документација: Извештаји о мониторингу и евалуацији спроведених едукација.

АКТИВНОСТ 3.

Здравствено-васпитни рад у породици и заједници и
развијање мултисекторске сарадње на превенцији и на
примени мера заштите деце и младих

Садржај: Здравствени радници унапређују знања родитеља/старатеља о основним
узроцима повређивања деце и младих и мерама спречавања повређивања деце и младих,
као и шире јавности (техничка безбедност-коришћење безбедних производа који не могу
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ПРЕВЕНЦИЈА,
ДИЈАГНОСТИКАИИЛЕЧЕЊЕ
ЛЕЧЕЊЕБОЛЕСТИ
БОЛЕСТИСТАЊА
И СТАЊА
ПРЕВЕНЦИЈА ДИЈАГНОСТИКА
ОД ВЕЋЕГ
ОД
ВЕЋЕГ
СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКОГ
ЗНАЧАЈА
КОД
ДЕЦЕ
И ОМЛАДИНЕ
СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКОГ ЗНАЧАЈА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

да повреде дете и законска регулатива за поштовање одређених стандарда заштите становништва), о мерама секундарне превенције (указивање прве помоћи у случају повреде) и
мерама терцијарне превенције повређивања (рано започињање правилне рехабилитације).
Обавеза лекара је да сваки сусрет са родитељем, дететом и адолесцентом плански искористи
за једну здравствено васпитну област (или сегмент веће области) предвиђену Програмом, а
која одговара узрасту детета и младих односно потр еби везано за здравствено стање детета.
У свим лекарским ординацијама мора бити јасно видљив број телефона Центра за контролу тровања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ и
Војномедицинске академије. Неопходна је специфична едукација родитеља деце и младих
са поремећајима психомоторног и емоционалног развоја којима се наглашава потреба адекватног лечења, како би се спречио евентуални ризик од самоповређивања и могућег инвалидитета.
Извршиоци: специјалисти педијатрије, доктори медицине, медицинске сестре-техничари, патронажне сестре, васпитачи, наставници.
Место рада: лекарска ординација у служби за здравствену заштиту предшколске и
школске деце, дом здравља, стан/кућа, предшколска установа, школа.
Документација: Протокол здравствено васпитног рада, здравствени картон детета, извештај о броју и врсти едукација и броју едукованих особа.

Напомена
Актуела законска регулатива у тренутку писања СМУ-а , дефинифе пунолетне младе од
18 до 26 година. Уколико буду усвојене допуне и измене законских докумената и буде прихваћено да се под пунолетним младима подразумевају млади од 18 до 30 година, онда се цело
поглавље односи и на узраст од навршених 18 до 30 година.

У 1. години живота

Када

Превенција падова,
уношења страних тела,
тровања, опекотина,
утопљења

Сврха – циљ

Садржај – како се ради

Саветовати и обучити
родитеље и васпитаче да:
• не остављају дете на
столу само;
• држе странице кревета
подигнуте
• држе ван домашаја детета
оштре предмете и опасне
супстанце;
• не остављају дете у кади
без надзора

Шта/активност
• Здравствено
васпитни рад,
индивидуални
и групни са
родитељима/
старатељима,
васпитачима;
• Саветовање о
безбедном чувању
детета;
• Информисање о
фазама раста и
развоја;
• Информисање
о поступању
код сумње на
повређивање,
злостављање и
занемаривање.

Документација/
евиденција

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

У овом узрасту:
• дете може да
се преврће и
Изабрани лекар у ДЗ, установе Здравствени
котрља, пузи
секундарне и терцијарне,
картон
и подиже се,
здравствене заштите,
Историја болести
ставља у уста
просветне установе, средства
Пријава
различите
јавног информисања,
предмете из
окружења,
беспомоћно је
у води

Ко/Где

3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција повреда код деце и адолесцената

ЗНАЧАЈА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ОПШТИ ЦИЉ: ПРЕВЕНЦИЈА , ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ И СТАЊА ОД ВЕЋЕГ СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКОГ

ПРЕВЕНЦИЈА , ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ И СТАЊА ОД ВЕЋЕГ СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКОГ ЗНАЧАЈА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
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СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКОГ ЗНАЧАЈА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
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У 2. години живота

Садржај – како се ради

саветовати родитеље и
васпитаче о:
• држању затворених
прозора;
• покривању електричних
утикача и инсталације
ван домашаја детета;
• смештању детета у
ограђени простор напољу
или кад одрасли нису у
близини;
• не уношења детeта у
кухињу;
• избегавање синтетичке
одеће;
• опасностима од лекова,
отровних супстанци,
оштрих предмета, врућих
посуда

Шта/активност
• Здравствено
васпитни рад
Индивидуални
и групни рад са
родитељима/
старатељима
васпитачима
• Саветовање о:
• обезбеђивању
сигурних услова за
безбедан боравак
деце у кући;
• безбедном држању
лекова, отровних
супстанци,
оштрих предмета,
кухињских посуда
ван домашаја деце;
• неношењу
синтетичке одеће;
• заштити од воде у
кади или базену.

Сврха – циљ

Превенција падова,
утопљења, саобраћајних
удеса, тровања, опекотина

Изабрани лекар у ДЗ
установе секундарне и
терцијарне,здравствене
заштите просветне установе,
средства јавног информисања,

Ко/Где

Напомена

У овом узрасту:
дете је способно
да истражује
у усправном
Здравствени
положају, пење
картон
се и силази
Историја болести низ степенице,
радознало је,
Пријава
ставља у уста
предмете из
окружења,
беспомоћно је у
води

Документација/
евиденција

10

Када

Табеле
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Садржај – како се
ради

Саветовати и обучити
родитеље и васпитаче:
• да закључавају оружје;
• поставе заштиту на
прозоре;
• уче децу да се заштите
на улици;
• држе ножеве,
електричне уређаје ван
домашаја детета;
• упозоравају дете на
опасност од оштрих
предмета и истрчавања
за лоптом на улицу

Саветовати и обучити
родитеље и васпитаче да:
• уче децу: правилној
техници вожње
бицикла, ролера,
саобраћајним
прописима, вештинама
пливања
• оружје држе под кључем
и деци упозоравају на
ризике повређивања

Шта/активност
Здравствено-васпитни
рад
Индивидуални и
групни са родитељима/
старатељима,
васпитачима
• Саветовање
о о држању
оружја, ножева и
електричних справа
ван домашаја детета
• Саветовање о
постављању
заштитне ограде на
прозоре
• Упозоравање
на опасност од
оштрих предмета
и истрчавања за
лоптом на улицу
Здравствено васпитни
рад
Индивидуални и
групни са родитељима/
старатељима,
васпитачима
• Саветовање о учењу
детета техници
пливања, вожње
бицикла и ролера
и саобраћајним
правилима
• Саветовање о
упозоравању деце на
ризике повређивања

Сврха – циљ

Превенција падова,
утопљења, саобраћајних
удеса, тровања, опекотина

Превенција саобраћајних
удеса (посебно вожња
бицикла), утопљења,
опекотина, страдања од
ватреног оружја

Од 2. до 4. године живота

Од 5. до 9. године живота

Када

Здравствени
картон
Историја болести
Пријава

Документација/
евиденција

У овом узрасту:
• дете је смело,
жељно
авантура,
има контролу
над дугим
мишићима, има
интересовање
за групне игре,
лојалност групи
са спремношћу
да следи
сугестије вође

У овом узрасту:
• дете може да
отвара врата,
трчи и пење се,
вози бицикл,
истражује
ормане и
фиоке, игра се
механичким
направама,
баца лопту и
друге предмете

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Изабрани педијатар у ДЗ
и установе секундарне и
терцијарне здравствене
заштите, просветне установе,
средства јавног информисања,

Ко/Где

ПРЕВЕНЦИЈА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ СТАЊА ОД ВЕЋЕГ
СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКОГ ЗНАЧАЈА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
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Од 10. до 14. године живота

Превенција саобраћајних
удеса (посебно вожња
бицикла), утопљења,
опекотина, страдања од
ватреног оружја

Сврха – циљ

Садржај – како се ради

Саветовати и обучити
родитеље и васпитаче да:
• уче децу: правилима
за безбедност пешака,
техници вожње бицикла,
саобраћајним прописима;
• дају основне инструкције:
о ватреном оружју,
прихватљивим објектима
за рекреацију, припреми
за управљање моторима,
аутомобилима, кроз
лични пример дужности
одраслих и сталним
надгледањем

Шта/активност
Здравствено
васпитни рад
Индивидуални
и групни са
родитељима/
старатељима,
васпитачима
• Саветовање о учењу
деце правилима
за безбедност
пешака, техници
вожње бицикла
и саобраћајним
правилима
• Информисање
о сигурним и
прихватљивим
објектима за
рекреацију и
друштвеним
активностима
• Саветовање о
давању основних
инструкција
за руковање
ватреним оружјем,
припрема детета
за управљањем
аутомобилом уз
стално надгледање
Изабрани педијатар у ДЗ
и установе секундарне и
терцијарне здравствене
заштите, просветне установе,
средства јавног информисања

Ко/Где

Напомена

У овом узрасту:
дете има потребу
за напорнијим
Здравствени
физичким
картон
активностима,
Историја болести играма на
Пријава
опасним местима
(улица, река,
пруга), има
потребу за
потврђивањем

Документација/
евиденција
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Када

Табеле

VIII
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Шта/активност

Садржај – како се ради

Ко/Где

Документација/
евиденција

• Анамнеза
Препознавање
клиничких
• Физички преглед (кожа,
знакова најчешћих
кардиоваскуларни
тровања лековима
систем, респираторни
(холинергици,
тракт, неуролошки
антихолинергици,
преглед)
симпатикомиметици
• Одржати проходност
наркотици,
дисајног пута и
салицилати)
циркулацију (ервеј, и.в.
инфузија),
Токсиколошк и
• Уз претходно, и
скрининг
лабораторијски прегледи
крви и/или урина.
Лечење последица тровања Поступак приликом
тровања деце
лековима, адекватан
• Радиолошка испитивања,
терапијски поступак чији је лековима
ЕКГ и други прегледи
циљ смањење морталитета Лабораторијско
према индикацијама
и морбидитета у деце.
испитивање

Сви узрасти

Правовремена дијагностика
тровања лековима:
препознавање клиничких
знакова тровања,
физикални налаз и
инцијални поступак при
тровању деце лековима,
лабораторијско испитивање.
Циљ је смањене
морталитета и морбидитета
у деце.

Здравствено
васпитни рад

Превенција, препознавање
клиничких знакова и
поступак приликом
тровања лековима

Сви узрасти
Посебан ризик деца до
5 година живота

• Саветоватовање
родитеља о безбедном
чувању и употреби
лекова
• Информисање о
нежељеним деловањима
лекова
• Информисање о
поступању код сумње на
тровање

Исто као у
претходном
• И исто као у претходном
описаном узрасту
описаном узрасту (види
(види претходни ред) претходни ред)

Током студирања у
току превентивних
циљаних прегледа

Здравствени
картом
Историја болести

Токсиколошки
скрининг крви и
урина пожељно је
урадити на супстанце:
ацетон, ацетаминофен,
амфетамин,
антиконвулзиве,
бензодиазепине,
антидепресиве,
неуролептике,
наркотике,
антихистаминике,
етанол, метанол...
Спровођене
дијагностике зависи од
нивоа лабораторијске
опремљености
установе и врсте
тровања.

Препознавање тровања
као системског
поремећаја са
Здравствени
значајаним утицајем
картон
на поремећај здравља
Историја болести
детета и могуће
Пријава
фаталне последице,
које се могу лако
превенирати

Исто као у
претходном
Исто као у претходном
описаном узрасту описаном узрасту
(види претходни (види претходни ред)
ред)

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Изабрани педијатар
Медицинске сестре
Ниво секундарне/терцијарне
здравствене заштите

Изабрани педијатар у ДЗ,
установе секундарне, и
терцијарне, здравствене
заштите, просветне установе,
средства јавног информисања,
Министарство здравља.

Исто као у претходном
описаном узрасту (види
претходни ред)

4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција и лечење тровања лековима, психоактивним супстанцама и хемикалијама

Сврха – циљ

Циљеви:
• превенција дефицита Fе
• рано откривање дефицита
Fе
• лечење дефицита Fе

Када
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Сви узрасти

Лечење последица тровања
лековима, адекватан
терапијски поступак чији је
циљ смањење морталитета
и морбидитета у деце.

Правовремена дијагностика
тровања лековима:
препознавање клиничких
знакова тровања,
физикални налаз и
инцијални поступак при
тровању деце лековима,
лабораторијско испитивање.
Циљ је смањене
морталитета и морбидитета
у деце.

Сврха – циљ

Садржај – како се ради

• Позив центра за
токсикологију
• Иницијално применити
мере примарне
реанимације А.Б.Ц.
према индикацијама
• Специфични поступци
у зависности од
врсте тровања, према
индикацијама и
Терапијски поступак
контраиндикацијама:
– деконтаминација
– изазивање повраћања
– гастрична лаважа
– активни угаљ
– појачана екскреција и
алкалинизација урина
• Остале терапијске
процедуре подразумевају:
дијализу, хемоидијализу,
хемодијафилтрацију

Шта/активност

Изабрани педијатар
Медицинске сестре
Секундарна/терцијарна
здравствена заштита

Ко/Где

Здравствени
картон
Историја
болести

Документација/
евиденција

Ниво установе у којој
се збрињава пацијента
зависи од врсте и
тежине тровања
Информисање о
индикацијама и
контраиндикацијама
за поједине
поступке: Центар
за токсикологију,
приручници и водичи

Напомена
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Када

Табеле

VIII
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Пре трудноће, током
трудноће и дојења

Када

Шта/активност

Садржај – како се ради

Ко/Где

Циљеви:
• код жена у
репродуктивном периоду
превенција и рано
откривање дефицита
гвожђа и сидеропенијске
анемије;
• током трудноће:
превенција превеременог
порођаја и рађања деце са
малом ТМ;
• обезбеђење адекватне
количине гвожђа током
лактације;
• адекватно лечење
дефицита гвожђа

• Систематски
прегледи жена пре
зачећа
• Контролни
прегледи трудница
и скрининг на
дефицит Фе
и анемије код
трудница
• Контроле у
постпарталном
периоду
• Лечење дефицита
гвожђа и
сидеропенијске
анемије
• Посете патронажне
сестре током
трудноће и периода
лактације
Здравственоваспитни рад
Здравствени
картон код
изабраног
лекара и
изабраног
гинеколога

Документација/
евиденција

Контрола крвне
слике и праћење
параметара:
хемоглобин,
MCV, RDW у ДЗ
на секундарном
и терцијарном
нивоу

Напомена

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

• Контрола крвне слике
у првом триместру
ДЗ:
трудноће, 16., 28. и 36. н.г.;
– изабрани лекар
• Код жена у
репродуктивном периоду – изабрани гинеколог
према водичима;
– нутрициониста
• Током лактације;
– медицинске сестре
• Надокнада Fе под
• секундарна/терцијарна
контролом изабраног
здравствена заштита
лекара / гинеколога
– субспецијалиста
• Промовисање правилне
хематологије
исхране, индивидуални
– изабрани гинеколог
и групни здравственоваспитни рад

6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција и лечење дефицита гвожђа и сидеропенијске анемије

Сврха – циљ

ПРЕВЕНЦИЈА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ СТАЊА ОД ВЕЋЕГ
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Шта/активност

Садржај – како се ради

Ко/Где

Промовисање правилне
исхране:
• искључиво дојење до 6 м
-дојење до 12 м живота или
Скрининг раног
дуже
дефицита гвожђа
• за новорођенче и одојче
и сидеропенијске
које није на природној
анемије у шестом
исхрани, а рођено је у
месецу живота код
термину, саветовати
деце у ризику за
адаптирано млеко
дефицит гвожђа
обогаћено гвожђем до
Скрининг за
навршених 12 м
рану детекцију
• са навршених 6 м уводити
дефицита гвожђа
цереалије обогаћене
и сидеропенијске
гвожђем
анемије код деце
ДЗ:
•
са 6 м. увести месо
која нису у ризику
Циљеви:
•
изабрани педијатар
* Шести месец живота,
за дефицит гвожђа
Препоруке за надокнаду
-превенција дефицита
односно 9-12 м
једном
између
9
и
12
•
нутрициониста, медицинске
гвожђа:
гвожђа
м живота и поновити
сестре
* Код деце у ризику у 6., 9. и
• деци рођеној пре
• рано откривање дефицита после 6 месеци
12. месецу живота, а код деце гвожђа код деце
•
Секундарна/терцијарна
термина и на природној
која нису у ризику између 9. и
Утврдити узрок
здравствена заштита
исхрани
са
навршених
1
• лечење дефицита гвожђа дефицита гвожђа и
12. месеца живота
м. започети надокнаду
• субспецијалиста
исти елеминисати
гвожђа (3 мг/кг/д
хематологије
елементарног гвожђа)
Лечење дефицита
гвожђа и
• код деце са малом
сидеропенијске
тежином за узраст
анемије
и убрзаним растом
надокнадити гвожђем
Промоција здравља
кроз здравствено
• уколико је неадекватан
васпитни рад са
унос гвожђа храном (због
родитељима везано
специфичне исхране,
за правилну исхрану
посебних дијета) давати
препарате гвожђа или
адаптирано млеко са
додатком гвожђа
• Лечење дефицита гвожђа:
3–5 мг/кг/д елементарног
Fе док се не попуне
резерва гвожђа

Сврха – циљ

Здравствени
картон код
изабраног
педијатра

Документација/
евиденција

Контрола крвне
слике и праћење
параметара:
хемоглобин,
MCV, RDW у
ДЗ; на нивоу
секундарне
и терцијалне
здравствене
заштите пратити
вредност и
феритина
Кравље млеко не
уводити пре 12
месеца живота
и не више од 500
мл дневно
Не давати чај
(одојчад и мала
деца)

Напомена
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Када

Табеле
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Током студирања у току
превентивних циљаних
прегледа

Исто као у
• И исто као у претходном
претходном
описаном узрасту (види
описаном узрасту
(види претходни ред) претходни ред)

• Промовисање правилне
исхране
• Препоруке за надокнаду
гвожђа уколико је
унос неадекватан (због
специфичне исхране,
посебних дијета)
• Лечење дефицита гвожђа:
3-5 мг/кг/д елементарног
гвожђа док се не попуне
резерва гвожђа

Скрининг раног
дефицита гвожђа
и сидеропенијске
анемије
Утврдити узрок
Циљеви:
дефицита гвожђа и
• превенција дефицита
исти елеминисати
гвожђа
Лечење дефицита
4., 6/7. и 15-18. година живота • рано откривање дефицита гвожђа и
гвожђа
сидеропенијске
• лечење дефицита гвожђа анемије
Промоција здравља
кроз Здравственоваспитни рад са
родитељима и децом
везано за правилну
исхрану

Циљеви:
• превенција дефицита Фе
• рано откривање дефицита
Фе
• лечење дефицита Фе

Садржај – како се ради

Сврха – циљ

Шта/активност

Када

Исто као у
претходном
описаном
узрасту (види
претходни ред)

Здравствени
картон код
изабраног
педијатра

Исто као у
претходном
описаном узрасту
(види претходни
ред)

Напомена

Контрола крвне
слике и праћење
параметара:
хемоглобин,
MCV, RDW
у примарној
здравственој
заштити;
на нивоу
секундарне
и терцијалне
здравствене
заштите пратити
вредност и
феритина

Документација/
евиденција

Очување здравља жена пре трудноће
Табеле

Исто као у претходном
описаном узрасту (види
претходни ред)

ППЗ:
• изабрани педијатар
• нутрициониста
• медицинске сестре
Секундарна/терцијална
здравствена заштита
• субспецијалиста
хематологије

Ко/Где

ПРЕВЕНЦИЈА ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ СТАЊА ОД ВЕЋЕГ
СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКОГ ЗНАЧАЈА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
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Здравствена заштита деце и
омладине са хроничним болестима
и инвалидитетом (ХБ/И)
9.1. ОПШТИ ЦИЉ: Oбезбедити свеобухватну здравствену заштиту деце и омладине са хроничним болестима и инвалидитетом; спроводити мере превенције
хроничних незаразних болести (ХНБ), обезбедити рано откривање хроничних
болести, применити свеобухватно лечење и рехабилитацију деце, адолесцената
и младих са ХБ/И и са сметњама у развоју; међусекторском сарадњом обезбедити систем подршке и услуга усмерених ка кориснику и његовим потребама

IX/1

9.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити превенцију и рано откривање
хроничних болести

IX/1

9.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити свеобухватно лечење ХБ/И код деце,
адолесцената и младих

IX/2

9.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: обезбедити активно учешће деце, адолесцената
и младих са ХБ/И у активностима локалне самоуправе и међусекторску
сарадњу социјалних, образовних и других служби у збрињавању деце,
адолесцената и младих са ХБ/И

IX/4

9.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити ефективну рехабилитацију деце, адолесцената и младих са физичким инвалидитетом

IX/5

9.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити учешће родитеља, младих и локалне
самоуправе у пружању помоћи деци и адолесцентима са инвалидитетом

IX/8

9.1.6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити рано откривање, дијагнозу и лечење
деце са развојним поремећајима

IX/10

9.1.7. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити укључивање деце и адолесцената са
развојним поремећајима у васпитно-образовни систем и свет рада

IX/12

IX

Здравствена заштита деце
и омладине са хроничним болестима
и инвалидитетом (ХБ/И)

9.1. ОПШТИ ЦИЉ: Oбезбедити свеобухватну здравствену заштиту деце и
омладине са хроничним болестима и инвалидитетом; спроводити мере
превенције хроничних незаразних болести (ХНБ), обезбедити рано
откривање хроничних болести, применити свеобухватно лечење и
рехабилитацију деце, адолесцената и младих са ХБ/И и са сметњама
у развоју; међусекторском сарадњом обезбедити систем подршке
и услуга усмерених ка кориснику и његовим потребама
9.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити превенцију и рано откривање
хроничних болести
За остварење овог циља предвиђају се мере примордијалне и примарне превенције које
се спроводе организовано и континуирано у оквиру овог Националног програма као и других националних и осталих програма и пројеката из области здравствене заштите ових популационих група. Активности усмерене ка постизању овог циља јесу:
❧ промоција здравих стилова живљења у свим фазама раста и развоја и редукција чинилаца ризика за хроничне незаразне болести;
❧ превенција и рано откривање хередитарних и конгениталних болести и конгениталних аномалија.
Облици и садржаји рада и организациони оквири у којима се наведене активности
спроводе наведени су у претходним поглављима овог СМУ:
❧ Здравствена заштита жена у вези са планирањем породице, трудноћом, порођајем и материнством: специфични циљ1.1.1; 1.1.2.
❧ Здравствена заштита новорођене деце и одојчади с посебним освртом на
смањење перинаталне, неонаталне и смртности одојчади: специфични циљеви
2.1.1; 2.1.2; 2.2.1; 2.2.2.
❧ Здравствена заштита мале деце и деце предшколског и млађег школског узраста:
специфични циљеви 3.1.1; 3.1.4; 3.1.5; 3.1.6; 4.1.1; 4.1.2.
❧ Здравствена заштита адолесцената: специфични циљеви 5.1.1; 5.1.2; 5.1.4; 5.1.5.
❧ Здравствена заштита младих после пунолетства: специфични циљеви 6.1.1;
6.1.2.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА
ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА И ИНВАЛИДИТЕТОМ ХБ/И

9.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити свеобухватно лечење ХБ/И код деце,
адолесцената и младих
З постизање овог циља предвиђају
За
ђ ј се активности и мере којима
ј
се:
❧ функционално повезују установе терцијарног нивоа у мрежу центара за бригу о децу
и омладини са ХБ/И;
❧ здравствени радници и здравствени сарадници у установама секундарне и примарне здравствене заштите оспособљавају за адекватно лечење и помоћ пацијентима и
њиховим породицама;
❧ прилагођавају и примењују међународне, односно осавремењују или усвајају и примењују националне смернице за лечење појединих ентитета из спектра ХБ/И;
❧ одржавају и унапређују постојећи популациони и хоспитални регистри и за оболеле
од ХНБ и формирају се нови, у складу са законом и уводе други облици евидентирања деце и омладине са инвалидитетом на свим нивоима здравствене и социјалне
заштите.

АКТИВНОСТ 1.

Функционално повезивање установа терцијарног нивоа
у мрежу центара за бригу о деци и омладини са ХБ/И

Садржај: Мрежу центара терцијарне здравствене заштите за децу и омладину са ХБ/И
чине одговарајуће службе, односно одељења дечјих клиника и института и других установа
терцијарног нивоа у којима се пружа здравствена заштита деци и омладини са ХБ/И. Центри
пружају свеобухватну здравствену заштиту мултидисциплинарним приступом и тимским
радом у потпуности оспособљених професионалаца. Мрежу центара сачињавају службе/
одељења за лечење следећих болести, односно стања:
❧ малигне неоплазме, малигне хемопатије, хемофилије
❧ дијабетес мелитус
❧ астма и цистична фиброза
❧ урођене срчане мане
❧ хронична инсуфицијенција бубрега
❧ епилепсија и прогресивна неуромишићна оболења
❧ физички инвалидитет
❧ поремећаји менталног здравља
❧ поремећаји централне координације и церебралнa парализa
❧ психофизиолошки и говорни поремећаји.
Ради уједначавања и унапређења квалитета рада, примене, праћења и унапређења јединствене доктрине и методологије у лечењу и рехабилитацији центри су функционо повезани преко координационог центра. Координациони центар је у установи која је именована за референтну у одређеној области здравствене делатности, односно за поједино
стање/обољење или групу стања/обољења. РСК иницира и прати активност на формирању
и функционисању мреже.

Извршиоци: Установе терцијарног нивоа и специјализоване установе секундарног нивоа здравствене заштите у којима се пружа здравствена заштита деци и омладини са ХБ/И.
Документација: Протоколи и други облици евиденције здравствених установа, документација РСК.

АКТИВНОСТ 2.

Оспособљавање здравствених радника и здравствених
сарадника у установама секундарне и примарне
здравствене заштите за адекватно лечење и помоћ
пацијентима и њиховим породицама

Садржај: Оспособљавање
Оспособљавањ
ањ
ње здравствених радника и здравствених сарадника у установа
установама секундарне и примарне здравствене заштите обавља се у оквиру специјализације и уже
специјализације у струци и организовањем разних облика континуиране медицинске едукације (КМЕ). КМЕ организују и програме акредитују координациони центри терцијарних
установа. У организовању КМЕ учествују и одговарајуће високошколске установе и струковна удружења.
Извршиоци: Координациони центри, центри из мреже центара, струковна удружења,
високошколске установе, РСК.
Документација: Акредитовани програми обуке, извештаји координационих центара
Здравственом савету и РСК.

АКТИВНОСТ 3.

Прилагођавање и примена међународних, односно
осавремењивање или усвајање и примена националних
смерница за лечење појединих ентитета из спектра ХБ/И

Садржај: Ову активност организује координациони центар, у сарадњи са другим центрима из мреже. Смернице треба да садрже јасна упутства за превенцију, дијагнозу и терапију
компликација уз прецизирање делокруга рада према нивоима здравствене заштите.
Примена смерница контролише се у оквиру редовног стручног надзора (интерног и екстерног) и од стране координационог центра. РСК иницира и прати израду смерница и
њихову примену у установама свих нивоа здравствене заштите.
Извршиоци: Координациони центри, РСК.
Документација: Документација РСК и координационих центара, смернице.

АКТИВНОСТ 4.

Одржавање и унапређивање постојећих популационих и
хоспиталних регистара за оболеле од ХНБ и формирање
нових, у складу са законом и увођење других облика
евидентирања деце и омладине са инвалидитетом на
свим нивоима здравствене и социјалне заштите

Садржај: До доношења нових прописа воде се постојећи популациони регистри за рак и
дијабетес. Популациони регистри за друге хроничне болести и инвалидитет установљавају
се према законским и другим прописима. До доношења нових прописа, за остале хроничне
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА
ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА И ИНВАЛИДИТЕТОМ ХБ/И

болести ажурирају се постојећи и уводе нови хоспитални регистри, а ову активност организују и податке обједињују координациони центри. Особе с инвалидитетом се евидентирају на свим нивоима здравствене и социјалне заштите ради формирања јединствене базе
података за Републику.
Документација: Популациони регистри у ИЗЈЗС, хоспитални регистри у координационим и другим центрима мреже, документација о особама са инвалидитетом на свим нивоима
здравствене заштите.
9.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: обезбедити активно учешће деце, адолесцената
и младих са ХБ/И у активностима локалне самоуправе и међусекторску
сарадњу социјалних, образовних и других служби у збрињавању деце,
адолесцената и младих са ХБ/И
За постизање овог циља предвиђене су активности на сензибилисању и информисању
грађана, укључујући и децу, о потребама, правима и могућностима деце са ХБ/И да учествују у животу заједнице, као и информисање родитеља, деце, адолесцената и младих са
ХБ/И о могућностима за њихово укључивање у активности локалне заједнице.

АКТИВНОСТ 1.

Информисање родитеља и деце и адолесцената са ХБ/И
о могућностима за њихово укључивање у активности
локалне заједнице

Садржај: Информисање родитеља и пацијената о могућностима збрињавања деце са
ХБ/И у локалној заједници и могућностима за њихово укључивање у активности локалне
заједнице од стране изабраног педијатра; пружање подршке од стране патронажне службе
за успостављање комуникације и сарадње између пацијената и њихових удружења са ванздравственим службама.
Извршиоци: изабрани лекар, патронажна служба, социјални радник.
Место рада: дом здравља, кућа пацијента, просторије локалне самоуправе.
Документација: здравствени картон, протокол о здравствено-васпитном раду, протокол о патронажним посетама.

АКТИВНОСТ 2.

Усмеравање психосоцијалне и финансијске подршке
породицама деце и адолесцената са ХБ/И (снабдевање
лековима и помагалима за лечење и рехабилитацију,
олакшавање приступа здравственој служби и лековима,
психосоцијална подршка)

Садржај: Индивидуални разговори са родитељима и децом о остваривању права на све
видове заштите; информисање родитеља и деце са ХБ/И о правима на здравствену, социјалну и друге врсте услуга и начину њиховог остваривања усмено или путем штампаног мате-

ријала при посети лекару или посети патронажне сестре у кући; организовање предавања и
едукације за родитеље у ДЗ; пријем ове деце и пружање здравствених услуга у диспанзерима
по приоритету; редовно прописиовања лекова и налога за помагала; прописивање бесплатне
терапије и налога за помагала према потребама, по приоритету у ДЗ; обилазак породице у
кући (савети у вези потребних мера лечења и неге, прописивање лекова на рецепт, процена
здравственог стања породице).
Извршиоци: изабрани лекар, патронажна служба, социјални радник.
Место рада: дом здравља, кућа пацијента, просторије локалне самоуправе.
Документација: здравствени картон, протокол о здравствено-васпитном раду, протокол о патронажним посетама.

АКТИВНОСТ 3.

Обезбедити међусекторску сарадњу здравствених,
социјалних и образовних установа и других служби за
смештај и збрињавање деце и адолесцената са ХБ/И

Садржај: Праћење и процена психофизичких способности деце са ХБ/И приликом сваког превентивног прегледа (стална сарадња са стручним службама вртића и школа ради
процене способности детета за савладавање предвиђеног васпитно образовног програма);
индивидуални и групни саветовалишни здравствено-васпитни рад у сарадњи са стручним
службама вртића и школа, са породицом и центром за социјални рад; периодичне консултације са стручним тимовима предшколских установа, професорима и стручним сарадницима
школа у циљу здравственог надзора над децом и адолесцентима са ХБ/И; спровођење потребних мера здравствене заштите у васпитању и образовању; праћење успешности савладавања школског програма; здравствено-васпитни рад са родитељима; едукација просветних
радника; сарадња са службама школе а према индикацијама и са центром за социјални рад;
сарадња са установама социјалне заштите у циљу остваривања права из социјалне заштите;
сарадња са послодавцима(обезбеђивање одређног броја и врсте радних места адекватних за
младе са ХБ/И).
Извршиоци: изабрани лекар, патронажна служба, социјални радник.
Место рада: дом здравља, вртић, школа, у кући пацијента, у просторијама локалне самоуправе.
Документација: здравствени картон, протокол о здравствено-васпитном раду, протокол о патронажним посетама.
9.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити ефективну рехабилитацију деце, адолесцената и младих са са физичким инвалидитетом
Деца, адолесценти и млади са физичким иналидитетом имају право на највиши могући
стандард рехабилитације, без дискриминације у односу на њихов инвалидитет. Неопходно
је да им се обезбеди приступ здравственим, односно рехабилитационим установама на исти
начин и уз иста права као другим грађанима. Да би се то остварило неопходно је повећање
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА
ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА И ИНВАЛИДИТЕТОМ ХБ/И

доступности здравственим и рехабилитационим установама као и континуирана едукација
здравствених радника и сарадника.

АКТИВНОСТ 1.

Обезбедити да деца, адолесценти и млади са
инвалидитетом и хроничним болестима остваре права
на савремена медицинско – техничка помагала у складу
са њиховим потребама

Садржај: Изабрани лекари – педијатри из примарне, као и педијатри и лекари других
специјалности (ортопеди, неуролози, физијатри) из секундарне и терцијарне заштите детаљно се упознају са одредбама Правилника о прописивању помагала и примењују их у свакодневном раду. Преко РСК иницирају његову периодичну корекцију, у складу са евентуалним
уоченим недостацима и потребама.
Извршиоци: изабрани лекар, лекари из секундарних и терцијарних установа, РСК.
Документација: здравствени картони; документација секундарних и терцијарних установа и РСК; евиденција филијала Републичког завода за здравствено осигурање.

АКТИВНОСТ 2.

Унапређење капацитета за рехабилитацију деце и
адолесцената са инвалидитетом са потпуним приступом
за родитеље, односно старатеље

Садржај: Развијање служби на свим нивоима здравствене заштите за спровођење опште
и специјализоване рехабилитације; стална анализа и периодична корекција Правилника о
медицинској рехабилитацији у стационарним установама специјализованим за рехабилитацију.
Општу рехабилитацију спроводе домови здравља, опште и специјалне болнице, друге
здравствене установе које обављају стационарну односно болничку здравствену делатност,
као и стационарне здравствене установе специјализоване за рехабилитацију за подручје за
које су основане.
Специјализована рехабилитација предшколске и школске деце се спроводи код следећих обољења, повреда и других поремећаја здравља:
1. Неуролошка и мишићна обољења:
1.1. стања после акутног оштећења периферног и централног нервног система
1.2. церебрална парализа
1.3. примарне и секундарне миопатије
1.4. обољења чула
1.5. порођајне лезије периферног нервног система
1.6. порођајне лезије мишића и костију.
2. Кардиоваскуларна обољења:
2.1. стања после хируршких интервенција условљених урођеном срчаном маном
2.2. стања после реуматске грознице и других запаљењских процеса срца.

3. Реуматска обољења:
3.1. јувенилни идиопатски артритис
3.2. дерматомиозитис
3.3. псоријаза.
4. Болести респираторног система:
4.1. цистична фиброза
4.2. хронични бронхитис и бронхиектазије
4.3. астма
4.4. хронична неспецифична болест плућа.
5. Повреде и обољења локомоторног система:
5.1. конгениталне аномалије шаке, удова, врата и трупа
5.2. луксација и дисплазија кукова
5.3. функционалне последице након хируршких и ортопедских интервенција условљене траумом или хроничним комликацијама системских болести на локомоторном систему.
6. Ендокринолошка обољења
6.1. дијабетес мелитус тип 1
6.2. хипертиреоидизам
6.3. малнутриција и патолошка гојазност.
7. Обољења гастроинтестиналног и хепатобилијарног система:
7.1. улкусна болест
7.2. хроничне запаљењске болести црева
7.3. хронићни некалкулозни холециститис и холангитис
7.4. постхепатитисни синдром.
Специјализовану рехабилитацију деце и омладине спроводе само стационарне здравствене установе специјализоване за рехабилитацију. Индикације за специјализовану рехабилитацију у појединим здравственим установама, у зависности од својства природног фактора лечења и регионалног распореда прецизирају се Уредбом о плану мреже здравствених
установа, водећи рачуна о правилном регионалном распореду и рационалном коришћењу
поливалентних педијатријских центара.
Лекари укључени у рехабилитацију на свим нивоима здравствене заштите континуирано прате примену Правилника и иницирају његову корекцију по потреби, преко Републичке стручне комисије.
Извршиоци: службе за рехабилитацију ДЗ и стационарних установа; РСК; РЗЗО
Документација: подаци и евиденција Републичког завода за здравствено осигурање,
подаци здравствених установа, извештаји експертских група
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА
ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА И ИНВАЛИДИТЕТОМ ХБ/И

АКТИВНОСТ 3.

Организовање континуиране медицинске едукације
(КМЕ) здравствених радника укључених у
рехабилитацију деце, адолесцената и младих са
физичким инвалидитетом

Садржај: Програме обук
Садржај
обуке развијају
ј ј и акредитују
ј установе специјализоване
ј
за
педијатријску рехабилитацију. Установе имају обавезу да омогуће обуку запослених
из циљне групе упућивањем на акредитоване програме континуиане едукације из ове
области.
Извршиоци: установе специјализоване за рехабилитацију деце и омладине.
Документација: програми обуке, евиденција и извештаји организатора КМЕ, одлуке
Здравственог савета, извештаји организатора КМЕ Здравственом савету.

АКТИВНОСТ 4.

Усвајање и примена националних смерница и протокола
за лечење и рехабилитацију деце и адолесцената са
инвалидитетом

Облици и садржаји рада и организациони оквири у којима се наведена активност
Об
спроводи наведени су у оквиру специфичног циља 2 овог поглавља СМУ.

АКТИВНОСТ 5.

Формирање регистара деце и адолесцената са физичким
инвалидитетом

Садржај:ј Пријава
С
П ј и уписивање у регистар деце, адолецената и младих на свим нивоима
здравствене и социјалне заштите.
Извршиоци: изабрани лекар, стационарне здравствене установе
Документација: здравствени картони и протоколи у ДЗ, протоколи и хоспитални регистри у секундарним и терцијарним здравственим установама, подаци у установама социјалне
заштите.
9.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити учешће родитеља, младих и локалне
самоуправе у пружању помоћи деци и адолесцентима с инвалидитетом

АКТИВНОСТ 1.

Сарадња са школама у циљу обезбеђивања услова за
редовно школовање деце, адолесцената, младих са ХБ/И

Садржај:
С
р ј Активно
А
праћење
ћћење здравственог стања детета и процена његове психо
психо-физичке
физичке
способности за укључивање у образовни процес; укључивање здравствених радника и сарадника у формирање индивидуалних планова и програма; саветовалишни рад; повремени
индивидуални рад са стручним тимом школе

Извршиоци: здравствени радници и сарадници у ДЗ (изабрани лекар, психолог, социјални радник, дефектолог).
Документација: Протоколи деце и омладине са ХБ/И у ДЗ, одговарајућа документација
школских установа.

АКТИВНОСТ 2.

Обука запослених у образовању и осталим установама
ради укључивања деце, адолесцената и младих са
инвалидитетом у радне активности

Садржај: Обука запослених у образовању и осталим службама о посебним потребама
деце и омладине са ХБ/И.
Извршиоци: образовне установе, здравствени радници и здравствени сарадници
Документација: протокол о здравствено-васпитном раду; извештаји школских установа
о одржаним едукацијама.

АКТИВНОСТ 3.

Подршка укључивању деце и адолесцената са
инвалидитетом у активности заједнице

Садржај: Стручна подрш
подршка
рш
шка органима локалне самоуправе у изради и спровођењу про
програма за укључивање деце и адолесцената са ХБ/И у активности локалне самоуправе.
Извршиоци: здравствени радници и здравствени сарадници; органи локалне самоуправе.
Документација: извештаји органа локалне самоуправе.

АКТИВНОСТ 4.

Развити и применити програме едукације родитеља и
њихово укључивање у програме рехабилитације

Садржај:
С
адржајј: Стручна подрш
подршка
рш
шка органима локалне самоуправе и удружењима особа са ХБ/И
и родитеља: организовање едукативних програма за родитеље и израда едукативног и информативног материјала; кућне посете породицама деце са ХБ/И; подршка организовању
удружења родитеља и деце са ХБ/И; успостављање партнерског односа родитеља и здравствених радника и сарадника у процесу рехабилитације; подршка формирању интернет
странице намењене деци и адолесцентима са ХБ/И и њиховим породицама.
Извршиоци: здравствени радници и сарадници на свим нивоима здравствене заштите;
центри за социјални рад, удружења, невладине организације, Министарство здравља и Министарство за људска и мањинска права.
Докуменатација: Извештаји здравствених установа, центара за социјални рад, невладиних организација, одговарајућих министарстава; евиденција о броју посета, односно остварених интерактивних комуникација на интернет страницама.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА
ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА И ИНВАЛИДИТЕТОМ ХБ/И

9.1.6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити рано откривање, дијагнозу и лечење
деце са развојним поремећајима

АКТИВНОСТ 1.

Развијање и реализација програма обуке за рано
откривање симптоматског ризика, церебралне
угрожености, церебралне парализе и других умерених
и тежих развојних и придружених поремећаја

Садржај:ј Развијање
С
Р
ј
програма обуке
б на основу стручног искуства специјализованих
ј
установа и/или постојећих акредитованих програма, који ће делотворно и економично омогућити што раније препознавање различитих сметњи у подручју моторних, сензорних и
менталних функција. Обука омогућује овладавање специфичним неурокинезиолошким и
осталим методама скрининга раних развојних сметњи и препознавање потребе додатних
дијагностичких испитивања: преглед ЦНС ултразвуком, преглед очног дна, метаболички
скрининг урина, EEГ, евоцирани сензомоторни, слушни и визуални потенцијали, ЦT мозга,
MР мозга и генетско испитивање. Обука омогућује савладавање вештина специфичног клиничког прегледа малог детета суспектног на церебрални симптоматски ризик, испитивања
неурокинезиолошког статуса детета и процене нивоа развијености појединих психомоторних функција; усвајање дијагностичких и тријажних критеријума и основних принципа и
метода рехабилитације деце са сметњама у развоју; успостављање комуникационих вештина
и вештина успостављања сарадње са родитељима детета са развојним сметњама; упознавање
принципа укључивања родитеља у израду програма рада са дететом и преношење вештина
целодневног бављења дететом, стимулације и превенције секундарних развојних проблема
(видети прилог).
Установе имају обавезу да омогуће обуку запослених из циљне групе, упућивањем на
акредитовани програм континуиране едукације из ове области.
Извршиоци: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију и Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију
Документација: Програм обуке; одлука о акредитацији програма; извештај Здравственом савету

АКТИВНОСТ 2.

Евидентирање и праћење деце са различитим
анамнестичким факторима ризика

Садржај
❧ неонатолог у породилишту уноси у лист за новорођенче анамнестички ризик и
симптоматски ризик;
❧ лист за новорођенче се прослеђује изабраном педијатру у надлежном ДЗ;
❧ педијатар у надлежном ДЗ организује тимски преглед детета, руководи израдом програма даљих дијагностичких и терапијских интервенција, укључивши и упућивање
у високоспецијализоване здравствено-рехабилитационе установе, а податке прослеђује у надлежни ЗЈЗ.

Извршиоци: педијатар-неонатолог у породилишту, изабрани педијатар у ДЗ, одговарајућа служба у ЗЈЗ; специјализоване здравствене установе за рехабилитацију деце са церебралном парализом и другим умереним и тежим развојним и придруженим поремећајима.
Документација: Лист за новорођенче у породилишту; односно у ДЗ; регистри у породилишту, ДЗ и ЗЈЗ.
Формирање у педијатријским службама ДЗ потпуног
тима у саставу: неурофизијатар, психолог, кинези – и
АКТИВНОСТ 3.
радни терапеут, логопед, дефектолог, социјални радник
и медицинска сестра
Садржај:ј По
С
П завршеним обукама,
б
у педијатријској
ј
ј ј служби
б ДЗ формира
ф
се тим који
ј ће
ћ
примењивати стечена знања и вештине у циљу раног препознавања развојних проблема. Тим
чине педијатар, неурофизијатар, психолог, кинези- и радни терапеут, логопед, дефектолог,
социјални радник и медицинска сестра. Тим је у обавези да воде стандардизовану документацију о појединачном прегледу/испитивању у оквиру свог делокруга рада. На основу појединачних скрининг прегледа и процене детета, тим прави предлог плана праћења и укључивања детета у рану рехабилитацију. План предвиђа рехабилитацију детета, укључивање
родитеља у реализацију плана и спровођење специфичног целодневног бављења дететом.
Тим организује континуирано праћење деце са симптоматским ризиком, уз поновљене
прегледе на шест недеља до узраста од годину дана, а касније тромесечно до треће године, као
и обавезне прегледе пре укључивања у предшколску односно основношколску установу.
Тим у педијатријској служби ДЗ је део мреже коју чине специјализоване здравствене
установе за рехабилитацију деце са церебралном парализом и другим умереним и тежим
развојним и придруженим поремећајима и ЗЈЗ. План рехабилитације се организује у ДЗ или
у специјализованим рехабилитационим установама.
Тимски рад организује изабрани педијатар.
Извршиоци: изабрани педијатар и тим у ДЗ.
Документација: Појединачна стручна документација сваког члана тима о спроведеном
прегледу/испитивању детета и појединачна процена; тимски предлог плана праћења и укључивања детета у рану рехабилитацију, са планом укључивања родитеља у реализацију специфичног целодневног бављења дететом. Централна евиденција (протокол) о извршеним појединачним прегледима/проценама чланова тима и праћења реализације плана ране рехабилитације.

АКТИВНОСТ 4.

Обука здравствених радника из установа примарне и
секундарне здравствене заштите за специфичан приступ
при пружању других специјализованих услуга деци са
церебралном парализом и другим умереним и тежим
развојним и придруженим поремећајима

Садржај: Тим у педијатри
педијатријској
ри
ијској служби ДЗ реализује програм обуке здравствених радни
радника и здравствених сарадника у службама које пружају друге специјалистичке услуге у акутним и хроничним обољењима. Програм се реализује према стратегији обуке.
Извршиоци: Израда програма и стратегије обуке: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију,
друге одговарајуће специјализоване установе; реализација програма: тим дома здравља.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА
ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА И ИНВАЛИДИТЕТОМ ХБ/И

Документација: Стратегија обуке здравствених радника установе примарне и секундарне здравствене заштите; Програм обуке; Извештаји о едукованим здравственим радницима
у Специјалној болници за церебралну парализу и развојну неурологију, у Заводу за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, у другим одговарајућим специјализованим
установама.
9.1.7. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити укључивање деце и адолесцената са
развојним и придруженим поремећајима у васпитно-образовни систем и
свет рада

АКТИВНОСТ 1.

Обука запослених у образовању и осталим јавним
службама за укључивање деце са церебралном
парализом и другим умереним и тежим развојним и
придруженим поремећајима у процес образовања и
оспособљавања за привређивање

Садржај: У локалној заједници се процењују потребе за обуком за укључивање у образовни систем и оспособљавање за привређивање. Локална самоуправа организује информисање родитеља и представника система здравствене заштите и образовања о могућностима
остваривања права која произилазе из актуалне законске регулативе и развија службе које
омогућују остваривање права у домену социјалне заштите, здравствене заштите и образовања (превоз, помагала, асистенција, бањско-климатско лечење, материјалне накнаде). У
процес процене и праћења потреба за обуком укључују се органи локалне самоуправе, удружења родитеља и остали актери образовања и друштвеног живота. Обука се реализује
за запослене у предшколским установама, основним и средњим школама и службама запошљавања, као и осталим делатностима које пружају јавне услуге. Обука се односи на сензибилисање за потребе особа са посебним потребама и успостављање вештина укључивања,
индивидуализације приступа у образовању и развој вештина комуникације. Посебан део
обуке се односи на прилагођавање архитектонских и програмских услова, увођење помагала
и асистивних техологија у складу са индивидуалним потребама деце/младих са развојним
поремећајима и ХБ/И.
Извршиоци: тим ДЗ, ЗЈЗ, МП, МР, орган локалне самоуправе, удружења родитеља.
Документација: Програми обуке; евиденција особа предвиђених за едукацију у одговарајућим образовним и другим јавним установама; у одговарајућим службама локалне заједнице; евиденција особа с развојним поремећајима које се школују и налазе запослење.

Напомена
Актуела законска регулатива у тренутку писања СМУ-а , дефинифе пунолетне младе од
18 до 26 година. Уколико буду усвојене допуне и измене законских докумената и буде прихваћено да се под пунолетним младима подразумевају млади од 18 до 30 година, онда се цело
поглавље односи на узраст од навршених 18 до 30 година.

САДРЖАЈ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ СИМПТОМАТСКОГ
РИЗИКА, ЦЕРЕБРАЛНЕ УГРОЖЕНОСТИ, ЦЕРЕБРАЛНЕ ПАРАЛИЗЕ И ДРУГИХ
УМЕРЕНИХ И ТЕЖИХ РАЗВОЈНИХ И ПРИДРУЖЕНИХ ПОРЕМЕЋАЈА
Обука омогућава стицање основних вештина клиничког прегледа и закључивања:
• процену спонтане покретљивости и симетрије у положају пронације и супинације
• процену примитивних рефлекса (рефлекс сисања, опистотонус, Мороов и
Галантов рефлекс, рефлекс хватања на табанима и длановима, ТАР, ТСР, рефлекс
прескакања, рефлекс аутоматског хода, рефлекс унакрсне екстензије ногу,
супрапубични, итд.)и неурокинезиолошку интерпретацију добијеног налаза
• испитивање седам положајних реакција (тракциона проба, Ландау реакција, колис
аксиларис, колис хоризонталис, колис вертикалис, Војтина реакција, ПајперИзбертова реакција) и њихова неурокинезиолошка интерпретација
• процена мишићног тонуса
• процена моторних способности за дати календарски, односно кориговани
календарски узраст
• процена нивоа развијености психомоторних способности
• постављање индикација за стимулацију и специфични третман
• прављење програма стимулације, специфичног третмана, рехабилитације и рада са
родитељима
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ПРИЛОГ
ИЗВОД ИЗ УРЕДБЕ О НАЦИОНАЛНОМ ПРОГРАМУ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖЕНА, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

6. ПРОГРАМСКЕ ЦЕЛИНЕ
6.1. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНЕ У
ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ ПОРОДИЦЕ, ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И МАТЕРИНСТВОМ
6. 1.1. ОПШТИ ЦИЉ: ОЧУВАЊЕ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА ЖЕНА РЕПРОДУКТИВНОГ ДОБА
6.1.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очување и унупређење здравља жена пре трудноће
Очекивани резултати: двоструко увећање процента жена које имају безбедне сексуалне односе
и користе неко од савремених контрацепцијских
средстава уколико желе да спрече трудноћу; превенција и рано откривање обољења жена, смањење
стопе разболевања и умирања жена фертилног доба
за једну трећину, смањење броја намерних прекида
трудноће за једну трећину и смањење инциденције полно преносивих инфекција за најмање једну
трећину, као и одржавање стопе фертилитета на актуелним вредностима.
6.1.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очување и
унапређење здравља жена у току трудноће
Очекивани резултати: повећање обухвата трудних жена у првом триместру трудноће на најмање
85%, уз редовну контролу здравља у току целе трудноће (према Водичу за здравствену заштиту трудница на примарном нивоу из 2005. године – у даљем
тексту: Водич); благовремено препознавање ризика
и смањење броја високо-ризичних трудноћа, спонтаних побачаја и превремених порођаја; промена
знања и понашања трудница и стицање здравих
навика; повећање обухвата трудница кућним посетама поливалентне патронажне сестре (најмање
95%); смањење морбидитета и морталитета у вези
са трудноћом и порођајем за 10%.
1.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбеђивање одговарајуће здравствене заштите и најбољих услова за порођај и рођење детета
Очекивани резултати: смањење компликација
на порођају и у пуерперијуму; смањење матерналног морталитета на 4,9 умрлих жена у вези са

трудноћом, порођајем и пуерперијумом на 100.000
порођаја; смањење перинаталног морбидитета и
морталитета.
6.1.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очување и
унапређење здравља жена после порођаја
Очекивани резултати: смањење учесталости
стања и обољења породиље која могу да се заврше
компликацијама, хроничним обољењима, односно
смртним исходом.
6.2. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СМАЊЕЊЕ ПЕРИНАТАЛНЕ, НЕОНАТАЛНЕ И СМРТНОСТИ ОДОЈЧАДИ
6.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И
СМАЊЕЊЕ СТОПЕ ПЕРИНАТАЛНЕ СМРТНОСТИ НА ИСПОД 6,5 НА 1000 РОЂЕНИХ
И СТОПЕ НЕОНАТАЛНЕ СМРТНОСТИ НА
ИСПОД 3,0 НА 1000 ЖИВОРОЂЕЊА
6.2.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очување здравља новорођеног детета у складу с максималним
потенцијалом на рођењу
Очекивани резултати: повећање броја новорођене деце код које се примењују све мере иницијалног
постнаталног и збрињавања током боравка у породилишту (остварење раног контакта са мајком и
подстицање дојења); смањење учесталости превентабилних неонаталних и постнеонаталних обољења
и патолошких стања; као и рационално коришћење
капацитета акушерских установа и повећање позитивног става и оцена корисника услуга.
6.2.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Откривање и
лечење најчешћих патолошких стања у неонаталном периоду с посебним освртом на превремено
рођену децу са малом порођајном телесном масом
на рођењу
Очекивани резултати: успостављање националног система збрињавања болесне новорођенчади
заснованог на принципу прогресивне неге са иновираним јединственим критеријумима; установља1

вање базе података са могућношћу континуираног
увида у структуру морбидитета и стопе перинаталног и неонаталног морталитета; смањење стопе перинаталног и неонаталног морталитета.
6.2.2.ОПШТИ ЦИЉ: ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И СМАЊЕЊЕ СМРТНОСТИ
ОДОЈЧАДИ НА ИСПОД 4,5 НА 1000 ЖИВОРОЂЕЊА
6.2.2.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција и лечење најчешћих патолошких стања код одојчади

6.3.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавање злостављања и занемаривања мале деце
Очекивани резултати: унапређење нивоа знања
и социјалних вештина здравствених радника и
здравствених сарадника за препознавање свих облика насиља над децом; предузимање адекватних
мера у случају злостављања и занемаривања.
6.3.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавање одступања у нутритивном статусу, односно смањење
за 20% броја потхрањене и смањење за 20% броја
гојазне деце

Очекивани резултати: повећање квалитета свих
постојећих облика здравствене заштите одојчади са
акцентом на промоцију дојења и правилне исхране,
повећање обухвата обавезном вакцинацијом, раном препознавању и отклањању различитих развојних поремећаја, као и ефикаснијем и рационалнијем лечењу акутних респираторних и цревних
инфекција.

Очекивани резултати: повећан број здравствено
васпитних интервенција; стварање одговарајуће и
безбедне средине за игру и физичку активност у
сваком окружењу; обезбеђење квалитетних података за процену и праћење нутритивног статуса деце;
увођење графикона раста и развијање информационог система у овој области.

6.2.2.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Интензивирана
и усмерена здравствена заштита одојчади из осетљивих популационих групација

6.3.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавање и
сузбијање болести и рано откривање фактора ризика по правилан раст и развој

Очекивани резултати: смањење учесталости поремећаја исхране, ефикаснија превенција и лечење
акутних цревних и респираторних инфекција са
снижењем стопе смртности одојчади у популацији
Рома на мање од 12 на 1000 рођених.

Очекивани резултати: постизање обухвата комплетном вакцинацијом деце у јединицама локалне
самоуправе од најмање 95%; потпун обухват деце
превентивним прегледима; повећање броја деце са
рано откривеним поремећајима здравља; развијање
тимова за рад са децом са сметњама односно тешкоћама у развоју.

6.3. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МАЛЕ ДЕЦЕ
6.3.1.ОПШТИ ЦИЉ: ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА МАЛЕ ДЕЦЕ
6.3.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Оспособити родитеље, старатеље и децу за активан однос према
здрављу и преузимање одговорности за здравље
Очекивани резултат: повећан обухват здравствено-васпитним радом родитеља или старатеља
и деце на најмање 90%; усвајање здравих стилова
живота циљних групација са обухватом од најмање 50%; потпун обухват деце превентивним педијатријским прегледима; повећано укључивање
локалне заједнице у активностима на промоцији
здравља.
6.3.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавање и
смањивање повреде и тровања за једну трећину
Очекивани резултат: унапређена информисаност родитеља и јавности о начинима превенције
повређивања деце; развијање сарадње са органима
локалне самоуправе на стварању безбедне средине
за децу; формирање базе података о повредама код
деце.
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6.3.1.6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Предузимање
одговарајућих терапијско-рехабилитационих
поступака код деце са откривеним поремећајима
и обољењима
Очекивани резултат: потпун обухват деце скрининг прегледима; повећање броја деце са рано откривеним поремећајима; смањење стопе морбидитета и смањење броја деце са комликацијама и
развојним проблемима.
6.3.1.7. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Побољшање
приступачности, доступности и коришћења
здравствене службе и уједначавање квалитета
здравствене заштите деце са села, из сиромаших
подручја и осетљивих групација
Очекивани резултати: повећање обухвата деце
из осетљивих популационих групација здравственом заштитом; повећање обухвата вакцинацијом;
смањење морбидитета и побољшање здравственог
стања деце из осетљивих групација.
6.3.1.8. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Омогућити одговарајуће праћење и процену рада здравствених
служби за здравствену заштиту деце

Очекивани резултати: доношење и примена
унапређеног Правилника о вођењу медицинске
документације и евиденције; стварање предуслова
за поузданије сагледавање здравствене ситуације и
предузимање мера.

цији сеоско-градско становништво и сиромашнабогата подручја.

6.4.ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦE ПРЕДШКОЛСКОГ И МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

6.5.1.ОПШТИ ЦИЉ: ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА АДОЛЕСЦЕНАТА УЗРАСТА
ОД 10 ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА, ОДНОСНО ДО ЗАВРШЕТКА СРЕДЊОШКОЛСКОГ
ОБРАЗОВАЊА

6.4.1.ОПШТИ ЦИЉ: ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И
МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА
6.4.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Развијање здравих стилова живота деце
Очекивани резултати: за 50% повећан ниво стеченог знања и усвојених вештина у вези са здрављем деце, чланова породица и локалне самоуправе; постизање активног учешћа деце у очувању
здравља.
6.4.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција ризика од најзначајних узрока смртности, повреда,
болести и неспособности
Очекивани резултати: смањење оболевања, повређивања и смртности деце узраста од пет година
до навршене девете године за једну трећину.

6.5.ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АДОЛЕСЦЕНАТА

6.5.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Усвајање здравих стилова живота код адолесцената
Очекивани резултати: најмање 40% адолесцената који је усвојио здраве стилове живота; побољшано знање и већа мотовисаност адолесцената,
породице али и читавог друштва за здраве стилове
живота и смањивање различитих облика ризичног
понашања.
6.5.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција и
лечење гојазности и поремећаја исхране
Очекивани резултат је снижавање инциденције
за 20% и преваленције гојазности, предгојазности и
поремећаја исхране међу адолесцентима; повећање
адолесцената који су физички активни за 10%.

6.4.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Откривање ризика по здравље и поремећаја здравља и предузимање
одговарајућих поступака за њихово отклањање

6.5.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Заштита и
унапређење репродуктивног здравља адолесцената

Очекивани резултати: повећан број деце са рано
откривеним ризицима по здравље и поремећајима здравља; смањење ванболничког и болничког
морбидитета и морталитета од најчешћих акутних
болести; повећан број откривене злостављане и занемарене деце.

Очекивани резултати: повећање удела адолесцената који одлажу сексуалне односе и адолесцента
који имају безбедне сексуалне односе за 10%; снижавање инциденције полно преносивих инфекција
и адолесцентних трудноћа; повећан удео адолесцената који имају адекватно знање, ставове и понашање у односу на сексуалност.

6.4.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Омогућити
адекватно праћење и процену рада здравствених
служби за здравствену заштиту деце, што обезбеђује документовање, евиденцију и извештавање на начин прилагођен потреби адекватног
сагледавања здравствене ситуације

6.5.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Рано откривање, адекватно лечење и одговарајућa подршкa адолесцентима са хроничним обољењима и
инвалидношћу

6.4.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Побољшати
приступачност, доступност и коришћење здравствене службе и квалитет здравствене заштите
деци са села, из сиромашнијих подручја, у ромским насељима
Очекивани резултати: редовно праћење здравственог стања, посебно осетљивих групација деце;
повећан обухват – посебно превентивним услугама; смањене постојеће неједнакости у вредностима
показатеља здравственог стања, као и у обезбеђености и доступности здравствене заштите на рела-

Активности везане за овај специфични циљ односе се на превенцију, рано откривање и адекватно
лечење хроничнох обољења и инвалидитета деце и
адолесцената.
6.5.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција
употребе и злоупотребе дувана, алкохола и
илегалних психоактивних супстанци, адекватно
лечење адолесцената који злоупотребљавају или
су зависни од психоактивних супстаци (ПАС),
умањивање ефеката употребе ПАС
Очекивани резултати: смањивање учесталости
употребе дувана, алкохола и илегалних ПАС међу
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адолесцентима за једну трећину; смањивање броја
адолесцената који злоупотребљавају или су зависни
од ПАС; смањење штетних последица употребе ПАС.
6.5.1.6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Рано откривање
и адекватно збрињавање адолесцената са проблемима менталног здравља
Очекивани резултат: пружање адекватне помоћи благовремено препознатим адолесцентима са
проблемима у сфери менталног здравља.
6.5.1.7. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција
насиља, занемаривања и злостављања, умањивање последица насиља, занемаривања и злостављања, превенција повреда и тровања
Очекивани резултати: оснаживање адолесцената да препознају занемаривање и злоставање; снижавање инциденције насиља, повреда и тровања
адолесцената, занемаривања, злостављања, експлоатације и њихових последица међу адолесцентима.

услед саобраћајних несрећа, насиља, као и самоповређивања, поремећаји менталног здравља)
Очекивани резултати: унапређење здравственог
стања и здравственог понашања младих у просеку за
30%; смањивање водећих поремећаја здравља у вези
са повређивањем, насиљем, злостављањем, полнопреносним инфекцијама, ХИВ/АИДС-ом, намерним
прекидима трудноће, болестима зависности и поремећајима менталног здравља, у просеку за 20%.
6.6.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Развијати капацитет система здравствене заштите да препозна,
благовремено и адекватно одговори на здравствене потребе младих после пунолетства
Очекивани резултати: развој здравствених
служби пријатељски оријентисаних према младима
после пунолетства у оквиру рада на здравственој
заштити одраслих грађана, центара за превентивне
здравствене услуге, изабраних лекара, као и кроз
активности изван институција.

6.5.1.8. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Организација
здравствених служби прилагођених потребама
адолесцената

6.7.ПСИХОСОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ И МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Очекивани резултати: обезбеђивање повећане доступности здравствених служби за све адолесценте; повећано поверење адолесцента у здравствене службе и повећано коришћење здравствених
услуга.

6.7.1.ОПШТИ ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ И ОЧУВАЊЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И СПРЕЧАВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

6.6. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЛАДИХ
ПОСЛЕ ПУНОЛЕТСТВА
6.6.1.ОПШТИ ЦИЉ: ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА МЛАДИХ ПОСЛЕ ПУНОЛЕТСТВА ДО ЗАВРШЕТКА ШКОЛОВАЊА, ДО 26
ГОДИНА
6.6.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Очувати здравље и унапредити здравствено понашање младих
после пунолетства и смањити ризике по здравље
за једну трећину

6.7.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Оспособити
будуће родитеље за одговорно родитељство и
успостављање позитивне емоционалне везе
родитељ-дете у раним фазама развоја детета до
треће године
Очекивани резултати: родитељи стичу знања и
вештине за одговорно родитељство, посебно где
постоји повећан ризик за успостављање позитивне
емоционалне везе мајка-дете (мајке које су самохране, изложене бројним животним стресовима,
неповољним социjaлно-економским условима, које
су доживеле трауматске губитке и насиље, испољавају психичке поремећаје, чије дете је са сметњама у
развоју, превремено рођено или има тешке здравствене проблеме).

Очекивани резултати: млади после пунолетства,
а нарочито они из осетљивих група (незапослени,
сиромашни, ромска популација, који живе са инвалидитетом или хроничним поремећајем здравља)
боље разумеју своје здравствене потребе, преузимују активну одговорност за своје здравље, праве
правилне изборе у вези са здрављем, чувају и стичу
вештине за здраво понашање.

6.7.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Препознати и
отклонити чиниоце ризика у породици за настанак поремећаја психосоцијалног развоја у раном
детињству

6.6.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Смањити за једну
трећину водеће поремећаје здравља младих који
се могу спречити одговарајућом превеницијом
(сексуално-преносне инфекције и ХИВ; намерни
прекид трудноће; болести зависности, повреде

Очекивани резултати: деца и породице са чиниоцима ризика рано се откривају; пружа им се одговарајућа подршка на нивоу примарне здравствене
заштите; омогућава се њихово повезивање са службама за пружање психосоцијалне подршке.
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6.7.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити рано
откривање и интервенције са децом са сметњама у
психомоторном и психосоцијалном развоју

ВЕЋЕГ СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКОГ ЗНАЧАЈА КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Очекивани резултати: смањење стопе специфичног морбидитета везаног за сметње у психомоторном и психосоцијалном развоју.

6.8.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Имунизација
против заразних болести

6.7.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити
свеобухватну и квалитетну здравствену заштиту
и психосоцијалну подршку деци са тешкоћама у
развоју
Очекивани резултат: остваривање основног права
сваког детета садржаног у Конвенцији о правима детета.
6.7.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавати
злостављање и занемаривање деце и омладине у
свим окружењима
Очекивани резултат: смањење стопе злостављања
и занемаривања деце у породици, школи и другим
окружењима у којима бораве деца; повећање нивоа
знања и вештина родитеља, васпитача, наставника
за ненасилно васпитавање деце и омладине.
6.7.1.6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити
ефикасне интервенције здравствених радника и
здравствених сарадника у заштити деце од свих
облика насиља
Очекивани резултат: смањење стопе специфичног морбидитета везаног за злостављање односно
занемаривање детета.
6.7.1.7. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Унапредити и
очувати ментално здравље адолесцената
Очекивани резултат: смањење стопе морбидитета и морталитета везаног за ризично и насилно
понашање адолесцената.
6.7.1.8. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити
лако доступне и без стигматизације службе за
адолесцентне и младе са проблемима менталног
здравља
Очекивани резултати: повећање броја адолесцената и младих са проблемима менталног здравља
који користе ванинституционалне облике лечења;
смањење учесталости и дужине хоспиталног лечења
адолесцената са проблемима менталног здравља.
6.8.ПРЕВЕНЦИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И
ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ И СТАЊА ОД ВЕЋЕГ
СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКОГ ЗНАЧАЈА КОД
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
6.8.1.ОПШТИ ЦИЉ: ПРЕВЕНЦИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ И СТАЊА ОД

Очекивани резултат у смањењу морбидитета и
морталитета од болести које се могу превенирати
имунизацијом и повећан обухват имунизацијом
свих са 95%, рачунајући и имунизацију маргинализованих социјалних група.
6.8.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Рационална
примена антибиотика, која подразумева израду
водича за рационалну примену антибиотика,
смањење потрошње антибиотика, смањење
ризика појаве мултирезистентних бактеријских
сојева, смањење броја деце која се непотребно
лече антибиотицима
6.8.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавати
ненамерна повређивања деце и омладине што
би допринело снижавању учесталости повреда
адолесцената и деце у саобраћају и кући, снижавању броја адолесцената и младих који су жртве
утапања, снижавању учесталости повређивања
деце и адолесцената у школи и окружењу. Очекивани резултат је смањење стопе смртности
од спољњих узрока смрти за половину у свим
узрастима до 19 године
Очекује се да адолесценти, млади људи, као и послодавци стекну знање о потенцијално опасним пословима, као и да процена ризика на радном месту
адолесцената постане саставни део у раду лекара.
6.8.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција
и лечење тровања лековима, психоактивним
суспстанцама и хемикалијама може се постићи
израдом водича за добру клиничку праксу за
препознавање тровања и поступке у случају тровања, расподелом информативног материјала и
едукацијом родитеља и старатеља
6.8.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Смањење инциденције оболелих и умрлих од туберкулозе, као и
од ХИВ инфекције за половину, до 2015. године, у складу са Националним миленијумским
циљевима развоја. Од младих који су сексуално
активни очекује се да у минимуму од 80% случајева користе кондом. Очекивани резултати
представљају и смањење броја новорођенчади
инфицираних ХИВ-ом, континуирано снабдевање гинеколошких и педијатријских клиника
антиретровирусним лековима. Смањење инциденције оболелих од туберкулозе постиже се
спровођењем стратегије директно опсервиране
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терапије (ДОТС) и успешним лечењем најмање
95% оболелих
6.8.1.6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Спречавање,
рано откривање и лечење сидеропенијске анемије
Очекивани резултати су: израда и примена водича добре праксе за смањење броја оболелих са
сидеропенијском анемијом.
6.8.1.7. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Превенција и
лечење ургентних стања кроз бољу оспособљеност здравствених радника за ванхоспитално и
хоспитално збрињавање ургентних стања
Очекивани резултат је преко 90% здравствених
радника оспособљених за поступке у случају пружања хитне медицинске помоћи и смањење морбидитета и морталитета од стања која непосредно
угрожавају живот.
6.9.ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА И
ИНВАЛИДНОШЋУ
6.9.1.1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити
превенцију и рано откривање хроничних болести
Рано откривање болести, правовремено лечење
и рехабилитација, смањило би инциденцију ХБ,
компликација и конгениталних малформација;
побољшало квалитет живота деце и адолесцената
са ХБ и конгениталним аномалијама. Очекује се да
најмање 50% деце и адолесцената усвоји здраве стилове живљења.
6.9.1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити
свеобухватно лечење ХБИ код деце, адолесцената и младих
Неопходно је нормативно установљење мреже
центара терцијарне здравствене заштите оспособљених за бригу о деци, адолесцентима и младима са ХБИ; повећање обима збрињавања у установама примарне и секуднарне здравствене заштите;
израда смерница за лечење најмасовнијих ХБИ;
регистри и базе података о деци, адолесцентима и
младима са ХБ. Предвиђене мере и активности би
допринеле побољшању квалитета здравствене заштите и квалитета живота ових популационих групација.
6.9.1.3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити
активно учешће деце, адолесцената и младих са
ХБИ у активностима локалне самоуправе и међусекторску сарадњу здравствених, социјалних, образовних установа и других служби за смештај и
збрињавање деце, адолесцената и младих са ХБИ
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Очекивани резултати су повећано учешће ових
популационих групација у активностима локалне
самоуправе, повећање корисника услуга социјалних, образовних и других установа и служби.
6.9.1.4. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити
ефективну рехабилитацију деце, адолесцената и
младих са физичким инвалидитетом
Очекивани резултати јесу: остварење права деце,
адолесцената и младих са инвалидитетом на савремена медицинско-техничка помагала у складу са
њиховим потребама; укљученост деце и адолесцената у дугорочне програме тимске рехабилитације
уз присуство и учешће родитеља; прилагођавање и
примена међународних протокола за рехабилитацију и континуирана едукација здравствених радника; базе података о овим популационим групацијама.
6.9.1.5. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити
учешће родитеља, младих и локалне самоуправе
у пружању помоћи и подршке деци и адолесцентима са инвалидитетом
Очекивани резултати: побољшање квалитета
живота деце и адолесцената са инвалидитетом; повећање броја деце, адолесцената и младих који се
редовно школују; повећање доступности образовања и осталих услуга јавних служби; укључивање
деце, адолесцената и младих са инвалидитетом у
активности локалне самоуправе; оспособљавање
родитеља, деце и адолесцената с инвалидитетом за
учешће у рехабилитацији, школовању и интеграцију у друштво.
6.9.1.6. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити
рано откривање, дијагнозу и лечење деце са
умереним и тежим развојним и придруженим
поремећајима. Неопходна је едукација неонатолога у породилиштима и педијатара у домовима
здравља за рано откривање церебралног ризика
према акредитованим програмима едукације;
евиденција деце са ризиком у акушерским
установама и одељењима, као и институтима,
заводима за јавно здравље; праћење развоја деце
са ризиком и рана стимулација развоја деце са
симптомским ризиком од стране комплетног
тима; повећање доступности здравствених услуга деци и омладини с развојним поремећајима у
установама примарне и секундарне здравствене
заштите
6.9.1.7. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Обезбедити
укључивање деце, адолесцената и младих са
развојним и придруженим поремећајима у васпитно-образовни систем и процес рада што би
допринело повећању доступности образовних

и осталих јавних услуга за особе са развојним и
придруженим поремећајима
7. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Полазећи од чињенице да се Програм доноси
ради стварања услова за оптималан раст и развој сваког детета и адолесцента, здравље мајке,
смањење терета болести и смањење смртности,
достизање резултата Програма очекује се до 2015.
године. Очекивани резултати подељени су на краткорочне и дугорочне.
Очекивани краткорочни резултати јесу:
1) прилагођавање постојеће доктрине здравствене заштите жена у вези са материнством, деце и
омладине актуелним демографским, епидемиолошким и друштвеним карактеристикама, као и савременим научним и технолошким достигнућима медицинских и других наука у овој области;
2) усмеравање од доминантно клиничког ка јавно-здравственом, односно промотивно-превентивном приступу у примарној здравственој заштити уз
јачање тимског рада здравствених радника и здравствених сарадника, појединаца, породице, локалне
самоуправе, удружења, јавних гласила;
3) усклађивање обима коришћења здравствене
заштите са могућностима али и специфичним и актуелним потребама ове популације;
4) обезбеђивање праведности у доступности и
коришћењу здравствене заштите деци, омладини и
женама у вези са материнством а посебно за осетљиве групације;
5) јачање започетих активности на унапређењу
организације, развијању и примени квалитетније,
ефективније и ефикасније здравствене заштите
деце и омладине свих узраста и жена у вези са материнством, на свим нивоима здравствене заштите.
Дугорочни резултати Програма усмерени су на:
1) смањивање неједнакости у доступности и коришћењу здравствене заштите између: села и града,
управних округа, између полова, у односу на припаднике ромске националности, особа са инвалидитетом и маргинализованих група;
2) остваривање пуног здравственог и развојног
потенцијала за децу и омладину, као и активнo
учешћe у промоцији и очувању сопственог здравља.
3) унапређeње система здравствене заштите за
боље здравље угрожених и рањивих групација становништва (деце, омладине и жена у вези са материнством);
4) изградњу неопходних капацитета за побољшање и заштиту здравља жена у вези са материнством, деце и омладине на најбољи и најефикаснији
начин;

5) унапређење квалитета рада, праћења и процене, као и развој здравственог информационог система.
8. УПРАВЉАЊЕ И КООРДИНАЦИЈА
АКТИВНОСТИМА
Институт за јавно здравље Србије преко института и завода за јавно здравље организује и координира прикупљање података који обезбеђују увид у
активности и резултате Програма.
Институти и заводи за јавно здравље одређују
свог представника који прати спровођење Програма за одређени управни округ, учествује у изради
плана активности домова здравља, обавља стручне консултације за потребе спровођења Програма
са домом здравља, породилиштима и болничким
одељењима на којима се лече деца и жене. Институти и заводи за јавно здравље, припремају извештај о
спровођењу Програма за одређени управни округ.
Дом здравља покреће, организује и спроводи
Програм у јединицама локалне самоуправе на територији за коју је основан. Дом здравља образује тим
за спровођење Програма кога чине руководилац
тима и начелници службе за здравствену заштиту
предшколске и школске деце, службе за здравствену заштиту жена, патронажна сестра и начелник
службе за стоматолошку здравствену заштиту. Овај
тим је задужен за достављање извештаја институту,
односно заводу за јавно здравље.
Породилиште, болничко одељење на коме се лече
деца, као и гинеколошко-акушерска и педијатријска
установа такође образују тим за спровођење Програма кога чине, у зависности од установе гинеколог-акушер, неонатолог, односно педијатар, дечји
хирург и главна медицинска сестра одељења.
Руководиоци тимова непосредно сарађују са
одабраним представником института, односно завода за јавно здравље.
За спровођење активности предвиђених програмском целином „Млади после пунолетства” надлежне су здравствене установе примарног нивоа
здравствене заштите, домови здравља и заводи за
здравствену заштиту студената. Едуковани тимови
лекара и медицинских сестара у домовима здравља
спроводе предвиђене активности у сарадањи са
саветовалиштима за младе, односно центрима за
превентивне услуге за младе од 19-26 година, а који
не припадају студентској популацији, као и за студенте у општинама и градовима где не постоје заводи за здравствену заштиту студената. Едуковани
тимови лекара, медицинских сестара и техничара и
здравствених сарадника у заводима за студентску
популацију спроводе активности предвиђене овом
програмском целином.
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9. ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА СПРОВОЂЕЊА
ПРОГРАМА
Праћење и процену спровођења Програма, на
основу прикупљања, обраде и анализе прописаних
здравствено-статистичких и других података, односно показатеља предвиђених овим програмом,
као и на основу непосредног увида за подручје појединих јединица локалне самоуправе и управног
округа, односно филијала Републичког завода за
здравствено осигурање, врше надлежни институти,
односно заводи за јавно здравље. Њихове активности усмерава и координира Институт за јавно
здравље Србије.
За разматрање анализа, односно извештаја о
спровођењу овог програма, за стручно-методолошко упутство, као и за друга питања одговорна
је РСК.
Извештаје о спровођењу Програма, континуирано, на шест месеци припремају и достављају Институту за јавно здравље Србије носиоци програмских целина: дом здравља за ниво јединице локалне
самоуправе; породилишта, болничка одељења на
којима се лече деца, или гинеколошко-акушерске,

односно педијатријске установе – у оквирима своје
делатности; заводи за здравствену заштиту студената и институти, односно заводи за јавно здравље
за одређени управни округ. На основу достављених
извештаја, Институт за јавно здравље Србије сачињава збирни извештај који доставља Министарству здравља.
10. ФИНАНСИРАЊЕ
Средства потребна за спровођење овог програма обезбедиће се из буџета Републике Србије.
Средсттва намењена за спровођење Програма
одређиваће се сваке године у зависности од динамике коришћења средстава и планираних активности за текућу годину.
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