
Д
еци је место у породици







Издавач
Центар за права детета
Београд, Скендербегова 20/12
011 33 44 170
www.cpd.org.rs
office@cpd.org.rs

За издавача
Ивана Стевановић

Уредник свих издања
Ивана Стевановић

Аутори
Викторија Цуцић
Борисав Јанковић
Јадранка Шујак Новак

Лектура/коректура
Тања Богићевић

Дизајн
Растко Тохољ

Штампа
„Радунић”, Београд

Тираж 300

Штампано 2010. године

Приручник Де ци је ме сто у по ро ди ци – во дич за
са ве то дав ни рад са поро ди цом но во ро ђен чета са 
сметња ма у раз во ју у здравственим уста но ва ма 
припремљен је и одштампан у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, 
у оквиру пројекта Трансформација резиденцијалних 
установа за децу и развијање одрживих алтернатива.
Пројекат финансира Европска унија.

Садржај и ставови изнети у овој публикацији су ставови 
аутора и ни на који начин не одражавају ставове 
УНИЦЕФ-а и Еврoпске уније.



СадржајСадржај

Увод .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     5

Пра ва де те та и здра вље (Вик то ри ја Цу цић)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   11

Но во ро ђен че са смет ња ма у раз во ју
– ме ди цин ски аспекти про бле ма (Бо ри сав Јан ко вић)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

Про це ду ра и пра ви ла саопшта ва ња
ло ших ве сти (Ја дран ка Шу јак Но вак) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43

Подршка друштвене заједнице   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53

Литература   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  57





5ВО  ДИЧ  ЗА  СА  ВЕ  ТО  ДАВ  НИ  РАД  СА  ПО  РО  ДИ  ЦОМ  НО  ВО  РО  ЂЕН  ЧЕ  ТА
СА  СМЕТ  ЊА  МА  У  РА З  ВО  Ј У  У  ЗДРАВСТ ВЕНИМ  УСТА  НО  ВА  МА

УводУвод 

Во дич Де ци је ме сто у по ро ди ци – во дич за са ве то дав ни рад са 
поро ди цом но во ро ђен че та са смет ња ма у раз во ју у здравственим 
уста но ва ма је дан је од до при но са оства ри ва њу пра ва де те та и 
пра ва осо ба с ин ва ли ди те том, ко ји су га ран то ва ни Кон вен ци јом 
о пра ви ма де те та и Кон вен ци јом о за шти ти осо ба с ин ва ли ди те-
том, чи ји су са др жа ји од ре ди ли про ме не у за ко но дав ству, по ли-
ти ци и прак си струч них рад ни ка у на шој зе мљи.

У на ве де ном кон тек сту, ре ха би ли та ци ја де це са смет ња ма у раз-
во ју де фи ни са на је као со ци јал ни мо дел, што под ра зу ме ва уче-
шће раз ли чи тих сек то ра јав них по ли ти ка и ци вил ног дру штва у 
оства ри ва њу пра ва све де це на жи вот у по ро дич ном окру же њу и 
со ци јал ну ин клу зи ју у ре дов ним усло ви ма обра зо ва ња и со ци-
јал не за шти те. Ра ди се о на пу шта њу прак се из два ја ња и изо ло-
ва ња де це из по ро ди це и дру штве не сре ди не ка ко би се дру гим, 
и не ма ње сло же ним ин тер вент ним стра те ги ја ма, омо гу ћи ло да 
мак си мал но раз ви ју сво је спо соб но сти за жи вот у за јед ни ци.

У обра зо ва њу се овај за о крет оства ру је пу тем раз ли чи тих мо да-
ли те та ин клу зив ног вас пи та ња и обра зо ва ња у пред школ ским 
уста но ва ма и шко ла ма, а у со ци јал ној за шти ти се уво де услу ге 
пси хо со ци јал не по др шке у по ро ди цу, днев ни бо рав ци, спе ци ја-
ли зо ва но хра ни тељ ство и дру ги об ли ци ал тер на ти ве по ро ди ци 
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(на при мер, ма ле дом ске за јед ни це по ро дич ног ти па). Сме штај у 
ин сти ту ци је по ста је не при хва тљи ва оп ци ја па се у скла ду с тим 
раз ви ја про цес де ин сти ту ци о на ли за ци је и тран сфор ма ци је ових 
уста но ва, кад год је то мо гу ће, у пру жа о це ал тер на тив них услу га 
у за јед ни ци.

Пр ви ко рак ка раз у ме ва њу по тре ба и пра ва де це са смет ња ма у 
раз во ју, ко ји је по стао осно ва ујед на ча ва ња кри те ри ју ма по др шке 
на ве де ној де ци у свим сек то ри ма јав не по ли ти ке, по стиг нут је 
упра во за ла га њем Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је за при хва та-
ње тзв. ИЦТФ ме то до ло ги је. На ве де на ме то до ло ги ја је за сно ва на 
на но вој па ра диг ми функ ци о нал них кри те ри ју ма по др шке, ко ја 
пред ста вља на пу шта ње ра ни јег кон цеп та да здрав стве на ди јаг-
но за и сте пен фи зич ког оште ће ња бу ду од лу чу ју ћи за пла ни ра-
ње услу га и нов ча них да ва ња осо ба ма са смет ња ма у раз во ју. 

Кон вен ци ја о пра ви ма де те та оба ве зу је све др жа ве пот пи сни це 
да у скла ду са чла ном 23 и дру гим оба ве за ма пре у зе тим ње ном 
ра ти фи ка ци јом обез бе ди де ци са смет ња ма у раз во ју по себ ну не-
гу, обра зо ва ње и оспо со бља ва ње за рад, та ко да се де те ту обез-
бе де усло ви за пот пун и до сто јан жи вот, од но сно усло ве за раз-
вој нај ве ћег мо гу ћег сте пе на са мо стал но сти и уче шћа, од но сно 
укљу че но сти у дру штво. Исто вре ме но, Кон вен ци ја пре по зна је да 
је нео п ход но по моћ и по др шку обез бе ди ти и „они ма ко ји су од-
го вор ни за бри гу о де те ту”, од но сно да се ме ре по др шке од но се и 
на де те и на ње го ву по ро ди цу тј. ро ди те ље као ли ца ко ја су нај-
че шће од го вор на за бри гу о де те ту.
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Сва ко де те има пра во да ра сте у по ро дич ном окру же њу. Али, по-
сто је си ту а ци је у ко ји ма су по сто је ћи ка па ци те ти по ро ди це не-
до вољ ни и ка да је по ро ди ци нео п ход на до дат на дру штве на по др-
шка да се бри не о де те ту. Пру жа ње та кве по др шке је од го вор ност 
др жа ве. Др жа ва то чи ни кроз раз вој си сте ма обра зо ва ња, здрав-
ства, пра во суд ног си сте ма, си сте ма со ци јал не за шти те, али и пу-
тем обез бе ђи ва ња за шти те од на си ља, дис кри ми на ци је итд.

Уна пре ђе ње си сте ма за шти те и по др шке де ци и по ро ди ца ма (би-
о ло шким или хра ни тељ ским) зах те ва исто вре ме но низ крат ко-
роч них и ду го роч них ме ра и ко ор ди ни са не ак тив но сти цен трал-
них и ло кал них ак те ра. Пру жа ње по др шке тре ба да за поч не не-
по сред но на кон ро ђе ња де те та. Од из у зет не је ва жно сти да пр ве 
ин фор ма ци је ко је ро ди те љи до би ју, пр ви раз го во ри и са ве то дав-
ни рад са њи ма бу де оба вљен на на чин ко ји до при но си при хва-
та њу де те та од стра не по ро ди це и ја ча њу ка па ци те та по ро ди це да 
се бри ну о де те те ту од пр вог мо мен та.

Здрав стве на за шти та има и да ље огром ну уло гу у пре ве ни ра њу 
смет њи у раз во ју као и у пра во вре ме ном ди јаг но сти ци ра њу и 
трет ма ну здрав стве них ри зи ка. Упра во је у нај ра ни јој фа зи деч јег 
раз во ја нај по год ни ји мо ме нат за са рад њу здрав стве них рад ни ка 
са дру гим про фи ли ма струч ња ка, ка ко оних ко ји су за по сле ни у 
здрав ству та ко и оних ко ји у дру гим слу жба ма и услу га ма тре ба 
да уче ству ју у хо ли стич кој про це ни де те то вих по тре ба и обез бе-
ђи ва њу по др шке по ро ди ци и де те ту. 
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Здрав стве ни рад ни ци су пр ви струч ња ци с ко ји ма се су сре ћу 
мај ке и оче ви но во ро ђе не де це и они су та ко ђе и пр ви ин фор ма-
то ри за ро ди те ље де це са смет ња ма у раз во ју па има ју ути цај на 
пре ве ни ра ње на пу шта ња и ин сти ту ци о на ли за ци је де це у од лу-
чу ју ћем, нај ра ни јем пе ри о ду де те то вог жи во та.

Да ли ће они про мо ви са ти пра ва де те та на раз вој и со ци јал ну ин-
клу зи ју или ће сма тра ти да је из два ја ње из по ро ди це по жељ но, 
за ви си од сте пе на њи хо вог по зна ва ња све у куп них по тре ба де це 
и по што ва ња на уч них са зна ња о ра зор ним и ире вер зи бил ним 
по сле ди ца ма се па ра ци је од ро ди те ља и жи во та у емо ци о нал но 
ин ди фе рент ној и раз вој но не сти му ла тив ној сре ди ни, по себ но у 
нај ра ни јем уз ра сту.

При том је ва жно и узе ти у об зир да је ро ди тељ ско на пу шта ње 
де це са смет ња ма у раз во ју и/или њи хо ва ин сти ту ци о на ли за ци-
ја по ве за на са мно гим кул тур ним, исто риј ским и дру гим фак то-
ри ма ко ји до при но се стиг ма ти за ци ји и дис кри ми на ци ји де це са 
смет ња ма у раз во ју. На про фе си ја ма ко је се ба ве здра вљем, ре ха-
би ли та ци јом и људ ским пра ви ма осо ба са здрав стве ним и раз вој-
ним те шко ћа ма је сте за да так да мо де ли ра ју по на ша ња ко је од би ја 
стиг му и дис кри ми на ци ју као при хва тљи во по на ша ње. 

Због то га је обра зо ва ње за овај до мен, ко је ни је до са да би ло до-
вољ но за сту пље но у фор мал ном струч ном обра зо ва њу, као и ја ча-
ње од го вор но сти струч них рад ни ка, је дан од ва жних при о ри те та 
упра вљач ких струк ту ра у свим сек то ри ма јав них по ли ти ка, ко је 
су у је ку ре форм ских на сто ја ња.
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Во дич ко ји је пред ва ма има циљ да ле ка ри ма ко ји ра де у по ро ди-
ли шти ма и спе ци ја ли зо ва ним ме ди цин ским уста но ва ма за де цу 
дâ смер ни це за ор га ни зо ва ње и пру жа ња по др шке по ро ди ца ма 
но во ро ђен че та ко је се ро ди са смет ња ма, од но сно у ри зи ку од 
смет њи у раз во ју, у скла ду са пра ви ма де те та и ње го вим нај бо-
љим ин те ре си ма. 

Во дич је струк ту ри сан та ко да нај пре го во ри за што је нео п ход-
но обез бе ди ти по др шку, по том го во ри о усло ви ма у ко ји ма се та 
по др шка од ви ја и ка ко је мо гу ће ор га ни зо ва ти ефи ка сну и пра во-
вре ме ну по др шку у да тим усло ви ма и, нај зад, о на чи ну на ко ји се 
по др шка пру жа. У том сми слу, пр ви део во ди ча са др жи ин фор-
ма ци је о пра ви ма де те та и оба ве за ма др жа ве, ро ди те ља и дру гих 
дру штве них су бје ка та у од но су на оства ри ва ње пра ва де те та и 
обез бе ђи ва ње усло ва да де те има оп ти ма лан раз вој ко ји је, пре ма 
са зна њи ма и ис ку стви ма, увек у по ро дич ној сре ди ни.

Дру ги део во ди ча са др жи ин фор ма ци је о ме ди цин ским аспек ти ма 
ко је де фи ни шу од ре ђе не еле мен те са ве то дав ног ра да с по ро ди цом.

Тре ћи део во ди ча са др жи ин фор ма ци је ко је се ти чу на чи на на 
ко ји се во ди раз го вор са ро ди те љи ма – упут ства за при пре му и 
во ђе ње раз го во ра као и усло ви ма ко је тре ба обез бе ди ти за во ђе ње 
раз го во ра.

Че твр ти део са др жи ли сту савеза удружења ко ји се ба ве пру жа-
њем по др шке де ци и ро ди те љи ма ко ји мо гу пру жи ти по др шку ро-
ди те љи ма и упу ти ти их на дру ге ре сур се дру штве не за јед ни це. 





Вик то ри ја Цу цићВик то ри ја Цу цић

Пра ва де те та и здра вљеПра ва де те та и здра вље 
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По тре ба као и про фе си о нал на оба ве за сва ког здрав стве ног рад-
ни ка ко ји ра ди у здрав стве ној за шти ти же не, де це и мла дих да 
по зна је и раз у ме кон цепт пра ва де те та и ње го ву по ве за ност са 
здра вљем и по зи тив ним здрав стве ним ис хо дом, иден тич на је са 
оба ве зом да по зна је за ко не и про пи се про фе си је ко јом се ба ви. 

По зна ва ње Кон вен ци је о пра ви ма де те та и уло ге и ста ту са тог 
зна чај ног до ку мен та у до ма ћем за ко но дав ству, део је те оба ве зе.

Онај ле кар, ме ди цин ска се стра, па тро на жна се стра, ба би ца ко ји 
су до бро упо зна ти са Кон вен ци јом раз у ме ће и ње не ефек те на 
здра вље и до бро бит сва ког де те та и раз у ме ће за што се баш од 
њих оче ку је да бу ду глав ни про мо те ри деч јих пра ва, и глав ни 
адво ка ти.
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Кон цепт деч јих по тре ба и пра ва де те таКон цепт деч јих по тре ба и пра ва де те та

Основ на чи ње ни ца је да де ца има ју сво ја пра ва про сто за то што 
су људ ска би ћа. По ред то га, да би ра сла и раз ви ја ла се у здра ве 
лич но сти у пу ном сми слу те ре чи (фи зич ки, пси хич ки и со ци-
јал но) де ца има ју од ре ђе не по тре бе ко је је нео п ход но за до во љи ти 
да би се нео ме та ни раст, раз вој и здра вље по сти гли.

Кон цепт деч јих по тре ба пред ста вља на уч но пре по знат на чин на 
ко ји тре ба по ди за ти де те да би оно у пот пу но сти мо гло да ис-
ко ри сти сво је по тен ци ја ле. Деч је по тре бе про из и ла зе из ра зних 
обла сти окру же ња у ко ме де ца жи ве и кла си фи ку ју се на: фи зич-
ке, со ци јал но е ко ном ске и кул ту рал не, ин те лек ту ал не, пси хо ло-
шке и емо ци о нал не. 

У фи зич ке по тре бе спа да јуУ фи зич ке по тре бе спа да ју:: стан, са ни та ци ја, ис хра на, обла че ње, 
здрав стве на за шти та, за шти та од на си ља, екс пло а та ци је и слич но.

Со ци јал не, еко ном ске и кул ту рал не по тре бе об у хва та ју:Со ци јал не, еко ном ске и кул ту рал не по тре бе об у хва та ју: зна ње, 
ста бил ну со ци јал ну око ли ну, ро ди тељ ску по др шку, по што ва ње 
пра ви ла, до ступ ност кул тур них до ба ра, не го ва ње кул тур не тра-
ди ци је и слич но. 

Ин те лек ту ал не, пси хо ло шке и емо ци о не по тре бе:Ин те лек ту ал не, пси хо ло шке и емо ци о не по тре бе: нај зна чај ни ја 
по тре ба ко ја се у овој гру пи ис ти че је жи вот у ста бил ној по ро-
дич ној сре ди ни.
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По ро ди цаПо ро ди ца се сма тра ба зич ном и глав ном ин сти ту ци јом при мар не се сма тра ба зич ном и глав ном ин сти ту ци јом при мар не 
со ци ја ли за ци је де те та и глав ни еле ме нат ко ји од ре ђу је емо ци о ни со ци ја ли за ци је де те та и глав ни еле ме нат ко ји од ре ђу је емо ци о ни 
раз вој де те та. Де те ко је од ра ста ван по ро ди це, нај че шће, то ком раз вој де те та. Де те ко је од ра ста ван по ро ди це, нај че шће, то ком 
жи во та има низ не га тив них по сле ди ца у свим сфе ра ма жи вље ња.жи во та има низ не га тив них по сле ди ца у свим сфе ра ма жи вље ња.

Мо дел ра ног раз во ја де те та ис ти че да је по ро дич на по др шка пр ва 
ка ри ка у лан цу „усло ва” ко ји тај раз вој омо гу ћа ва ју (ви ди При лог 1).

Ро ди тељ ска по ро ди ца је она ко ја пру жа за шти ту/не гу, си гур ност, 
емо ци о ну то пли ну, по др шку, ста бил ност, усме ра ва ње, вођ ство и 
по ста вља ње гра ни ца до тле док је по треб но, као и стал ну сти му-
ла ци ју.

Ка да го во ре о деч јим по тре ба ма, струч ња ци ис ти чу њи хо ву ме-
ђу соб ну по ве за ност као и не мо гућ ност да се јед не из дво је од дру-
гих на ба зи зна чај но сти.

Струч ња ци се по себ но за ла жу за пре по зна ва ње уни вер зал но сти уни вер зал но сти 
деч јих по тре бадеч јих по тре ба, што зна чи да се деч је по тре бе од но се на сву де цу, 
без об зи ра на то где жи ве и без об зи ра на њи хо ве дру ге ме ђу соб-
не раз ли ке.

Де фи ни са ње по тре ба, њи хо ва кла си фи ка ци ја и за ла га ње за њи-
хо ву ре а ли за ци ју оти шло је и да ље – до де фи ни са ња за јед нич ких 
стан дар да ко је је нео п ход но до сти ћи да би се де те ту ство ри ли 
усло ви за пра вил ни раст, раз вој и од ра ста ње у здра ву лич ност. 
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Но, де ца сво је по тре бе не мо гу за до во љи ти са ма, са мо стал но. Од-
ра сли мо ра ју пре у зе ти оба ве зу да де ци омо гу ће ре а ли за ци ју тих 
по тре ба.

Ка да од ра сли при хва те на се бе оба ве зе да ће пред у зе ти све ме ре да 
за до во ље деч је по тре бе и то за сву де цу, ка да ту оба ве зу при хва те 
са пре да но шћу, оба ве зно шћу пред за ко ном и пу ном од го вор но шћу 
– он да за до во ља ва ње тих по тре ба по ста је пра во де те тапра во де те та.

Кон вен ци ја о пра ви ма де те та Кон вен ци ја о пра ви ма де те та 

Кон вен ци ја о пра ви ма де те та пред ста вља све о бу хват ни прав ни 
оквир од но сно ме ђу на род но прав ни до ку мент у ко ме се деч је по-
тре бе пре тва ра ју у де фи ни са на пра ва де те та и у ко ме се др жа ве и 
вла де оба ве зу ју да ће по што ва ти та пра ва. 

Кон вен ци ја о пра ви ма де те та, као до ку мент Ује ди ње них на ци-
ја сту пи ла је на сна гу 2. сеп тем бра 1990. го ди не и пред ста вља ла 
је „вр ху нац се дам де се то го ди шњих на по ра ко ји су би ли усме ре-
ни на то да ме ђу на род на за јед ни ца пре по зна по сто ја ње по себ них 
по тре ба де це као људ ских би ћа”. 

На ша зе мља ра ти фи ко ва ла је овај до ку мент већ то ком 1990. го-
ди не и ти ме је ова Кон вен ци ја по ста ла део уну тра шњег прав ног 
по рет ка зе мље, са „сна гом” при ме не од мах по сле Уста ва.
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Иде је ко је су за жи ве ле са Кон вен ци јом пред ста вља ју ре во лу ци-
о нар ни при ступ у схва та њу де те та и иза зов тра ди ци о нал ном по-
гле ду на де те као па сив ном при ма о цу не ге и за шти те.

Кон вен ци ја о пра ви ма де те та:

 про мо ви ше фи ло зо фи ју по што ва ња де те та, 

 пре по зна је де те као су бјект за кон ских пра ва,

 оба ве зу је од ра сле да омо гу ће за до во ља ва ње тих пра ва. 

У обла сти здра вља и здрав стве не за шти те, Кон вен ци ја:

 ус по ста вља од нос из ме ђу здрав стве не про фе си је и де те та, 

 по шту је и по др жа ва раз вој здрав стве ног си сте ма,

 про мо ви ше здрав стве ног рад ни ка као „адво ка та” де чи јих пра ва, 

 ус по ста вља ја сну ве зу из ме ђу ре а ли за ци је пра ва и здра вља де це.

Чла но ви Кон вен ци је и њи хо ва струк ту раЧла но ви Кон вен ци је и њи хо ва струк ту ра

Кон вен ци ја се са сто ји од 54 чла на у ко ји ма су де фи ни са на раз ли-
чи та пра ва де те та. 

Та пра ва су не де љи ва, уни вер зал на и ме ђу њи ма не по сто ји хи-
је рар хи ја – да кле, ни јед но пра во ни је ста ри је ни ти има пред ност 
над дру гим.
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Нај че шће се гру пи шу на сле де ћи на чин:

 по ли тич ка и гра ђан ска пра ва – пра во на иден ти тет, ин фор ми-
са ње, удру жи ва ње итд,

 пра ва де те та у по ро дич ној сре ди ни – пра во да се ро ди те љи 
пре свих дру гих бри ну о ње му, од го вор но сти ро ди те ља итд,

 пра вa ве за на за здрав стве ну и со ци јал ну за шти ту,

 пра ва ве за на за обра зо ва ње, кул ту ру, сло бод но вре ме,

 по себ не ме ре за шти те – гру па пра ва ко ја по себ но шти ти де цу 
у си ту а ци ја ма као што је екс пло а та ци ја, зло у по тре ба пси хо ак-
тив них суп стан ци и слич но,

 ма ло лет нич ко пра во су ђе.

Во де ћи прин ци пи и пра ва по себ но зна чај наВо де ћи прин ци пи и пра ва по себ но зна чај на
за де цу са смет ња ма у раз во ју за де цу са смет ња ма у раз во ју 

Ка ко је већ ис так ну то, те шко је из дво ји ти по је ди нач на пра ва и о 
њи ма го во ри ти и за то се пре по ру чу је сва ком здрав стве ном рад-
ни ку да се упо зна са Кон вен ци јом о пра ви ма де те та а по себ но 
оним де ло ви ма у обла сти за шти те здра вља.
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Од нај не по сред ни јег ин те ре са за нас су сле де ће обла сти: 

Члан 2.Члан 2. – не ди скри ми на ци ја де це: сва ко де те има пра во на јед на-
ко по што ва ње сво јих пра ва де фи ни са них Кон вен ци јом. Де те се 
не мо же и не сме дис кри ми ни са ти по би ло ком осно ву.

Члан 3.Члан 3. – Кон вен ци ја оба ве зу је све ко ји су на би ло ко ји на чин у 
кон так ту са де те том да у свим ак тив но сти ма и ме ра ма ко је пред-
у зи ма ју про мо ви шу де те тов нај бо љи ин те рес и до но се од лу ке у 
скла ду са њим. 

Члан 6.Члан 6. – ис ти че пра во сва ког де те та на жи вот, оп ти мал но пре-
жи вља ва ње и раз вој. 

Члан 9.Члан 9. – на гла ша ва пра во сва ког де те та да не бу де одво је но од 
ро ди те ља сем ако то ни је у ње го вом нај бо љем ин те ре су. 

Члан 18.Члан 18. – ис ти че оба ве зу др жа ве/вла да да обез бе де по др шку и 
по моћ ро ди те љи ма с ци љем да им по мог ну у ис пу ње њу уло ге 
про мо те ра и за штит ни ка пра ва сво је и све дру ге де це.

Члан 24.Члан 24. – го во ри о пра ву на нај бо ље мо гу ће здра вље и до ступ ну, 
ква ли тет ну и де те ту при ла го ђе ну здрав стве ну за шти ту и здрав-
стве не уста но ве. 

За јед но са чла ном 6. овај члан пред ста вља основ за пра во на ин-
ве сти ра ње у здрав стве ну за шти ту и про мо ви са ње раз во ја де те та.
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Са свим је ја сно, на осно ву ба зич них прин ци па Кон вен ци је, да се 
на де те са смет ња ма у раз во ју од но сно ин ва ли ди те том од но си 
сва ки по је ди нач ни члан Кон вен ци је и сви чла но ви ску па. 

Уме сто још увек при сут ног схва та ња да је ту де цу по треб но по-
себ но за шти ти ти, Кон вен ци ја апо стро фи ра по тре бу за шти те њи-
хо вих пра ва, као и код све дру ге де це. 

У чла ну 23 Кон вен ци ја пре по зна је по тре бу да се тој де ци дâ пра во 
на „спе ци јал ну” по др шку чи ме се, за пра во, ис пу ња ва ју до дат ни до дат ни 
зах те визах те ви нео п ход ни да би де ци са смет ња ма у раз во ју и њи хо вим 
по ро ди ца ма би ла до ступ на сва пра ва као оста лој де ци, и да би се 
олак шао њи хов ин ди ви ду ал ни раз вој и со ци јал на ин клу зи ја. 

По др шка де те ту и по ро ди циПо др шка де те ту и по ро ди ци

„Дру штве на по др шка” де те ту и ње го вој по ро ди ци за по чи ње од-
мах по сле ро ђе ња, још у по ро ди ли шту и на ста вља се кроз чи тав 
пе ри од ра ста и раз во ја, са по себ ним ин тен зи те том у пр вој го ди ни 
жи во та.

Ра ђа ње де те та са смет ња ма у раз во ју стре сни је до га ђај за мај ку, 
по ро ди цу, па и за про фе си о нал ца. Здрав стве ни рад ни ци ко ји ра-
де у по ро ди ли шту или пе ди ја триј ском бло ку мо гу са мо да прет-
по ста ве ка ко тај до га ђај ути че на по ро ди цу али не мо гу у пот пу-
но сти да раз у ме ју ни ти до жи ве сву ши ри ну емо ци о ног ис ку ства 
са ко ји ма се ро ди те љи сре ћу.
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У ли те ра ту ри се опи су ју осе ћа ња дез о ри јен та ци је и шо ка, де пре-
си је, кри ви це, стра ха, ту ге и слич но и из ја ве ко је иду од „ја хо ћу 
сво ју бе бу, ја ћу њу да но сим ку ћи, а не тај ваш син дром” до „ра-
ди те са њим шта хо ће те, ме не то не ин те ре су је”. 

Про фе си о нал ци нај че шће по ла зе од то га да је ра ђа ње де те та са 
смет ња ма за ро ди те ље по ра жа ва ју ћи до га ђај, ко ји они не мо гу да 
са вла да ју и он да про це њу ју да је по треб но да они учи не не што за 
њих, ну де ћи им са вет, го то во ре ше ње. Овај при ступ у здрав стве-
ној и со ци јал ној за шти ти зо ве се „екс перт ски мо дел”. 

Но, ја сно је да не по сто је јед но став не со лу ци је, па чак и ка да не ке 
по сто је, оне ни су уни вер зал не и не мо гу се при ме ни ти на сва ку 
по ро ди цу и ње не про бле ме. 

Исто та ко је ја сно да про фе си о на лац не ма, ни ти мо же да има све 
ин фор ма ци је за фор му ли са ње од лу ке, ни ти се од лу ка мо же фор-
му ли са ти без парт нер ства са ро ди те љи ма. Чак и да про фе си о на-
лац има до вољ но ин фор ма ци ја, чак и да има ап со лут но зна ње 
– опет оста ју про бле ми ко му ни ка ци је са по ро ди цом и на чин на 
ко ји се по ру ка пре но си.

Пе ри од у по ро ди ли шту, не по сред но по сле ро ђе ња де те та од из-
у зет ног је ути ца ја на бу ду ћи раз вој парт нер ског од но са здрав-
стве них рад ни ка и ро ди те ља, то је исто вре ме но и пе ри од ка да 
се ре а ли зу је пра во на „пре жи вља ва ње и нај бо љи мо гу ћи по че так 
жи во та” и ка да ро ди те љи и про фе си о нал ци де ле од го вор ност за 
ре а ли за ци ју тог пра ва.
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Про фе си о нал ци има ју оба ве зу да пре по зна ју је дин стве ну уло гу 
по ро ди це, је дин стве ну ве зу ко ја по сто ји из ме ђу ро ди те ља и но-
во ро ђен че та и да ту ве зу од мах по др же и по мог ну да се раз ви је. 
Оп ти мал на по др шка по сто ји са мо ако се ро ди те љи схва те као ва-
лид ни парт не ри са здрав стве ним рад ни ци ма у тра га њу за аде-
кват ном со лу ци јом за де те.

Оба ве зе здрав стве них рад ни ка су да се:Оба ве зе здрав стве них рад ни ка су да се:

 за ла жу за до бро бит де те та и ње го во пра во да оста не у сво јој  за ла жу за до бро бит де те та и ње го во пра во да оста не у сво јој 
по ро ди ци, сем ако су про тив то га оправ да ни ме ди цин ски раз-по ро ди ци, сем ако су про тив то га оправ да ни ме ди цин ски раз-
ло зи,ло зи,1

 да пру же ин фор ма ци је о ста њу де те та, ин сти ту ци ја ма, услу- да пру же ин фор ма ци је о ста њу де те та, ин сти ту ци ја ма, услу-
га ма, струч ња ци ма ко ји мо гу да до при не су че сто вр ло сло же-га ма, струч ња ци ма ко ји мо гу да до при не су че сто вр ло сло же-
ним и ком пли ко ва ним по тре ба ма де те та и по ро ди це, као и о ним и ком пли ко ва ним по тре ба ма де те та и по ро ди це, као и о 
мо гућ но сти ма за ду го трај ни ју емо ци о нал ну и пси хо ло шку по-мо гућ но сти ма за ду го трај ни ју емо ци о нал ну и пси хо ло шку по-
др шку,др шку,

 уз др жи од го то вих со лу ци ја, ин струк ци ја, пред ло га.  уз др жи од го то вих со лу ци ја, ин струк ци ја, пред ло га. 

Од на чи на на ко ји се са оп шти по чет на вест, од но сно ин фор ма-
ци ја о ро ђе њу де те та, па кроз све да ље кон так те здрав стве них 

1  Више о медицинским аспектима можете сазнати у другом делу Водича.
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рад ни ка и мај ке, као и оста лих чла но ва по ро ди це, нео п ход но је 
да про фе си о нал ци не гу ју и еми ту ју по зи ти ван став, ем па ти ју и 
по др шку.

Тај по зи ти ван став омо гу ћа ва да се:Тај по зи ти ван став омо гу ћа ва да се:

 де те са смет ња ма у раз во ју ви ди пре све га као де те, де те са смет ња ма у раз во ју ви ди пре све га као де те,

 де те са гле да ва као осо ба (је дин ка), а не као ди јаг но за или про- де те са гле да ва као осо ба (је дин ка), а не као ди јаг но за или про-
блем,блем,

 ја сно раз у ме ју и са гле да ју пра ва де те та и по ро ди це и огра ни- ја сно раз у ме ју и са гле да ју пра ва де те та и по ро ди це и огра ни-
че ња про фе си о нал ног ан га жо ва ња у од лу ци, че ња про фе си о нал ног ан га жо ва ња у од лу ци, 

 раз у ме да сва ка по ро ди ца има сво је соп стве не по тре бе, усло ве,  раз у ме да сва ка по ро ди ца има сво је соп стве не по тре бе, усло ве, 
же ље и да не по сто је две исте по ро ди це,же ље и да не по сто је две исте по ро ди це,

 ин тер вен ци је усме ре на ја ча ње по ро ди це, ин тер вен ци је усме ре на ја ча ње по ро ди це,

 са пу ном сен зи тив но шћу де фи ни шу пе ри о ди у вре ме ну уну тар  са пу ном сен зи тив но шћу де фи ни шу пе ри о ди у вре ме ну уну тар 
ко јих би по ро ди ца тре ба ло да до би је нео п ход не ин фор ма ци је ко јих би по ро ди ца тре ба ло да до би је нео п ход не ин фор ма ци је 
ка ко у по ро ди ли шту (бол ни ци) та ко и на кон на пу шта ња истог.ка ко у по ро ди ли шту (бол ни ци) та ко и на кон на пу шта ња истог.
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ПРИ ЛОГ 2

Ин фор ма ци је ко је је нео п ход но да ти по ро ди ци Ин фор ма ци је ко је је нео п ход но да ти по ро ди ци 

По ро ди ци ко ја до би је де те са смет ња ма у раз во ју по треб не су ин-
фор ма ци је о:

 при ро ди и ка рак те ри сти ка ма ме ди цин ског ста ња де те та; 

 озбиљ но сти ста ња, по тен ци ја ли ма де те та, уз опрез да ва ња 
прог но за раз во ја;

 ве ро ват но ћи про ме на кроз вре ме по је ди них фак то ра ко ји од-
ре ђу ју тре нут но ста ње де те та;

 ин сти ту ци ја ма и услу га ма ко је по сто је на ло кал ном и на ци о-
нал ном ни воу и на чи ну на ко ји се мо же до ћи до по мо ћи;

 не вла ди ном и при ват ном сек то ру ко ји мо же да пру жи по др-
шку; 

 име ни ма, адре са ма и кон такт те ле фо ни ма осо ба и струч ња ка 
ко је мо гу би ти од по мо ћи;

 мо гу ћим оп ци ја ма и по мо ћи у из бо ру оп ци ја; 

 основ ним пра ви ма и оба ве за ма ро ди те ља у од но су на де те и 
по др шку дру штва. 
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Прак тич не ин струк ци је по ро ди циПрак тич не ин струк ци је по ро ди ци

 ин струк ци ја за по ве зи ва ње са пе ди ја тром и па тро на жном слу-
жбом;

 ди рект не ин струк ци је за ре ша ва ње акут них про бле ма де те та;

 по моћ у са вла да ва њу емо ци о них и дру гих ур гент них про бле-
ма да би се по ро ди ца мо гла да по све ти де те ту;

 ба зич не ве шти не за за до во ља ва ње основ них фи зич ких и дру-
гих по тре ба де те та. 



Бо ри сав Јан ко вићБо ри сав Јан ко вић

Но во ро ђен чеНо во ро ђен че
са смет ња ма у раз во јуса смет ња ма у раз во ју
– ме ди цин ски аспекти– ме ди цин ски аспекти

про бле мапро бле ма
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Ме ди цин ски аспек ти про бле ма но во ро ђен че та са смет ња ма у 
раз во ју под ра зу ме ва ју:

 де фи ни ци ју и ети о ло шку кла си фи ка ци ју нај че шћих узро ка 
смет њи у раз во ју,

 кван ти фи ка ци ју раз ме ра про бле ма у на шој сре ди ни,

 раз ма тра ње раз ло га и оправ да но сти сме шта ја у по себ не ин сти-
ту ци је („ин сти ту ци о на ли за ци ја”) но во ро ђе не де це са смет ња-
ма у раз во ју.

У нај ра ни јем жи вот ном до бу че сто не ма објек тив них мо гућ но-
сти за прог но зу ка сни јег со мат ског, пси хич ког и мо тор ног раз во-
ја. Уз ува жа ва ње овог огра ни че ња, тер ми ном „смет ње у раз во ју” 
озна ча ва ју се све мал фор ма ци је, де фор ми те ти и обо ље ња но во ро-
ђе ног де те та ко ји:



30 ДЕ  ЦИ  Ј Е  МЕ  СТО  У  ПО  РО  ДИ  ЦИ

А. до во де (или мо гу да до ве ду) до трај ни јег оште ће ња здра вља и А. до во де (или мо гу да до ве ду) до трај ни јег оште ће ња здра вља и 
раз во ја;раз во ја;

Б. про у зро ку ју по ре ме ћа је у функ ци о ни са њу по ро ди це;Б. про у зро ку ју по ре ме ћа је у функ ци о ни са њу по ро ди це;

В. но се ри зик одва ја ња де те та од по ро ди це и ин сти ту ци о на ли за-В. но се ри зик одва ја ња де те та од по ро ди це и ин сти ту ци о на ли за-
ци је.ци је.

На осно ву на ве де не де фи ни ци је по ре ме ћа ја мо гу ћа је кла си фи-
ка ци ја по тен ци јал них смет њи у раз во ју у пет гру па при ка за них 
у Та бе ли 1.

Та бе ла 1Та бе ла 1
Смет ње у раз во ју: Ети о ло шка кла си фи ка ци ја

Хро мо зом ске абе ра ци је Sy Down, Ed wards, Pa tau, Cri du chat

Мо ле ку лар ни ген ски
син дро ми

Sy Cor ne lia de Lan ge, Wi lli ams,
Cro u zon, Lo we, Bec kwith-W ie de mann, 
Pra der-Wil li, ахон дро пла зи ја…

Уро ђе ни мор фо ло шки
по ре ме ћа ји

Хи дро/ми кро це фа ли ја, рас це пи
неп ца и усне, де фек ти пред њег тр бу-
шног зи да, де фек ти не у рал не ту бе…

Уро ђе ни по ре ме ћа ји ме та бо ли зма

Па то ло шка ста ња на ста ла
у нео на тал ном пе ри о ду

Пре вре ме но ро ђе ње (не зре лост),
пе ри на тал не ле зи је ЦНС, уро ђе не 
ср ча не ма не, ја тро ге на обо ље ња.
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На осно ву по да та ка из ли те ра ту ре укуп на уче ста лост по ре ме ћа ја На осно ву по да та ка из ли те ра ту ре укуп на уче ста лост по ре ме ћа ја 
или па то ло шких ста ња из на ве де них ети о ло шких ка те го ри ја из но-или па то ло шких ста ња из на ве де них ети о ло шких ка те го ри ја из но-
си 1:40 жи во ро ђе не де це, што до пу шта про це ну да се у Ср би ји ро ди си 1:40 жи во ро ђе не де це, што до пу шта про це ну да се у Ср би ји ро ди 
1500–2000 но во ро ђен ча ди са ри зи ком смет њи у раз во ју го ди шње.1500–2000 но во ро ђен ча ди са ри зи ком смет њи у раз во ју го ди шње.

Пре ма по да ци ма Ин сти ту та за здрав стве ну за шти ту мај ке и де те-
та Ср би је „Др Ву кан Чу пић” и Цен тра за за шти ту де це, одој ча ди 
и омла ди не у Бе о гра ду („Зве чан ска”), нај че шћи раз ло зи за сме-
штај де це са смет ња ма у раз во ју у спе ци ја ли зо ва не уста но ве су 
хро мо зом ске абе ра ци је, па то ло шка ста ња на ста ла у нео на тал ном 
пе ри о ду и уро ђе ни мор фо ло шки по ре ме ћа ји (Та бе ла 2).

Та бе ла 2Та бе ла 2
Но во ро ђен че са смет ња ма у раз во ју: нај че шћи раз ло зи за ин сти ту ци о на ли за ци ју

По ре ме ћај Ин сти ту ци о на ли за ци ја
(за сту пље ност)

а) Хро мо зом ске абе ра ци је 37% 
(Sy Down 35%)

б) Па то ло шка ста ња на ста ла
у нео на тал ном пе ри о ду 

33%

в) Уро ђе ни мор фо ло шки по ре ме ћа ји 22%

г) Мо ле ку лар ни ген ски син дро ми 3%

д) Уро ђе ни по ре ме ћа ји ме та бо ли зма 1%

ђ) Оста ло (не кла си фи ко ва но) 4%
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Да у нов син дром је са за сту пље но шћу од 35% по је ди нач но нај че-Да у нов син дром је са за сту пље но шћу од 35% по је ди нач но нај че-
шћи раз лог за ин сти ту ци о на ли за ци ју де це са смет ња ма у раз во ју.шћи раз лог за ин сти ту ци о на ли за ци ју де це са смет ња ма у раз во ју.

Пре ма по је ди нач ној ана ли зи 82 слу ча ја, ин сти ту ци о на ли за ци ја 
је са ме ди цин ског аспек та би ла оправ да на код 2 (2,5%) де те та од 
ко јих је јед но има ло тер ми нал ни де кон пен зо ва ни хи дро це фа лус, 
а дру го анен це фа ли ју.

Ри зик нео прав да не ин сти ту ци о на ли за ци је се про гре сив но по ве-
ћа ва про то ком вре ме на – од ла га њем:

 кон так та мај ке и де те та,

 пр ве ин фор ма ци је о здрав стве ном ста њу де те та,

 са оп шта ва ња пре ли ми нар не и ко нач не ди јаг но зе.
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На осно ву по да та ка из Та бе ле 3 мо же се ви де ти да су у слу ча ју 
сум ње на по ре ме ћај са мо гу ћим смет ња ма у раз во ју ди јаг но стич-
ки по ступ ци: 

 сло же ни и мо гу зах те ва ти ду жи вре мен ски пе ри од,

 че сто у до ме ну ви со ко спе ци ја ли зо ва них уста но ва,

 на ме ћу по тре бу тран спор та но во ро ђен че та.

Код ве ли ке ве ћи не по ре ме ћа ја са мо гу ћим смет ња ма у раз во ју Код ве ли ке ве ћи не по ре ме ћа ја са мо гу ћим смет ња ма у раз во ју 
не ма ме ди цин ских кон тра ин ди ка ци ја за ра ни кон такт де те та са не ма ме ди цин ских кон тра ин ди ка ци ја за ра ни кон такт де те та са 
мај ком ко ји не тре ба да за ви си од тра ја ња и при ро де ди јаг но стич-мај ком ко ји не тре ба да за ви си од тра ја ња и при ро де ди јаг но стич-
ких по сту па ка.ких по сту па ка.

У слу ча ју ле че ња но во ро ђен че та у оде ље њи ма нео на тал не ин-У слу ча ју ле че ња но во ро ђен че та у оде ље њи ма нео на тал не ин-
тен зив не не ге, ро ди те љи ма тре ба омо гу ћи ти ре дов не по се те.тен зив не не ге, ро ди те љи ма тре ба омо гу ћи ти ре дов не по се те.

У за ви сно сти од ди на ми ке ди јаг но стич ких по сту па ка ин фор ми-
са ње ро ди те ља мо же има ти две фа зе: 

 прет ход на ин фор ма ци ја у фа зи кли нич ке сум ње на од ре ђе ни 
по ре ме ћај,

 ко нач на ин фор ма ци ја по до би ја њу свих ре ле вант них на ла за и 
по ста вља њу крај ње ди јаг но зе.
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Прет ход на ин фор ма ци ја са др жи:Прет ход на ин фор ма ци ја са др жи:

 ак ту ел но ста ње де те та,

 рад ну ди јаг но зу (ди јаг но стич ку прет по став ку),

 пла ни ра не – нео п ход не ди јаг но стич ке и мо гу ће те ра пиј ске 
по ступ ке,

 оквир но тра ја ње ди јаг но стич ких и те ра пиј ских по сту па ка,

 раз ло ге за евен ту ал ни тран спорт и од ре ди шну уста но ву са 
кон так том.

У овој фа зи је по треб на уз др жа ност у од но су на уда ље ну прог но зу.У овој фа зи је по треб на уз др жа ност у од но су на уда ље ну прог но зу.

Ко нач на ин фор ма ци ја са др жи:Ко нач на ин фор ма ци ја са др жи: 

 по ста вље ну ди јаг но зу и об ја шње ње при ро де по ре ме ћа ја,

 ре ал не те ра пиј ске мо гућ но сти,

 не по сред ну и уда ље ну прог но зу у скла ду са пра ви ли ма са оп-
шта ва ња ло ших ве сти,

 мо гућ ност по мо ћи/уче шћа дру штве не за јед ни це.
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Све ин фор ма ци је да ју чла но ви са ве то дав ног ти ма пре ма пра ви-Све ин фор ма ци је да ју чла но ви са ве то дав ног ти ма пре ма пра ви-
ли ма са оп шта ва ња ло ших ве сти.ли ма са оп шта ва ња ло ших ве сти.

Шта и ка ко на кон ро ђе ња де те та са смет ња ма у раз во ју Шта и ка ко на кон ро ђе ња де те та са смет ња ма у раз во ју 

Ор га ни за ци ја збри ња ва ња но во ро ђен че та са смет ња ма у раз во ју 
има за циљ пре вен ци ју ин сти ту ци о на ли за ци је, и у ту свр ху је 
нео п ход но:

 ува жа ва ње ди на ми ке ди јаг но стич ких и те ра пиј ских по сту па ка,

 при ла го ђа ва ње по сто је ће мре же здрав стве них уста но ва по сто-
је ћим обра сци ма ра да, 

 омо гу ћа ва ње аде кват не ин фор ми са но сти мај ке (ро ди те ља),

 от кла ња ње ути ца ја лич ног ста ва–пред ра су да ле ка ра и дру гог 
ме ди цин ског осо бља,

 од го ва ра ју ћи нор ма тив ни оквир.

По сто је ћа мре жа здрав стве них уста но ва у Ре пу бли ци Ср би ји у 
ко ји ма се ра ђа ју и/или збри ња ва ју но во ро ђе на де ца са мо гу ћим 
смет ња ма у раз во ју об у хва та 58 по ро ди ли шта, деч ја оде ље ња ре-
ги о нал них здрав стве них цен та ра и спе ци ја ли зо ва не тер ци јар не 
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пе ди ја триј ске уста но ве у уни вер зи тет ским цен три ма (Бе о град, 
Но ви Сад, Кра гу је вац, Ниш). 

Од 58 по ро ди ли шта у 53 се ра ђа 2–3000 де це го ди шње (по ро ди-
ли шта I и II ни воа), док се у пет по ро ди ли шта збри ња ва ју но во ро-
ђе на де ца из ви со ко ри зич них труд но ћа. 

По ро ди ли шта за ви со ко ри зич не труд но ће су: Ин сти тут за ги-
не ко ло ги ју и аку шер ство Кли нич ког цен тра Ср би је (ИГА КЦС), 
Ги не ко ло шко-аку шер ска кли ни ка „На род ни фронт” (ГАК НФ) и 
Ги не ко ло шко-аку шер ске кли ни ке (ГАК) у Но вом Са ду, Ни шу и 
Кра гу јев цу.

Спе ци ја ли зо ва не тер ци јар не пе ди ја триј ске уста но ве су: Ин сти-
тут за здрав стве ну за шти ту мај ке и де те та Ср би је „Др Ву кан Чу-
пић” (ИМД), Уни вер зи тет ска деч ја кли ни ка (УДК) и Ин сти тут 
за нео на то ло ги ју у Бе о гра ду, Ин сти тут за здрав стве ну за шти ту 
де це и омла ди не Вој во ди не (ИЗ ЗДО) и деч је кли ни ке у Ни шу и 
Кра гу јев цу.

У од но су на ди на ми ку и ток ди јаг но стич ког по ступ ка (та бе ла 
3. мо ду ла „Но во ро ђен че са смет ња ма у раз во ју – ме ди цин ски 
аспек ти про бле ма”), као и по сто је ћу мре жу од го ва ра ју ћих здрав-
стве них уста но ва, мо гу се из дво ји ти три ор га ни за ци о на мо де ла 
збри ња ва ња но во ро ђен че та са мо гу ћим смет ња ма у раз во ју.
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 У по ро ди ли шту (I, II ни во, по ро ди ли ште за ви со ко ри зич не 
труд но ће) по ста вље на кли нич ка сум ња на па то ло шко ста ње 
или обо ље ње са мо гућ но шћу смет њи у раз во ју. 

 Ко нач на ди јаг но за ни је по ста вље на, прог но за је не из ве сна и 
де те се ра ди да љих ди јаг но стич ких и те ра пиј ских по сту па ка 
пре во ди у спе ци ја ли зо ва не тер ци јар не уста но ве. 

 У овој си ту а ци ји тре ба омо гу ћи ти што ра ни ји кон такт с мај-
ком (пре и то ком тран спор та) и оба ви ти пр ви раз го вор ка да се 
мај ци (ро ди те љи ма) да је прет ход на ин фор ма ци ја

 То ком бо рав ка де те та у спе ци ја ли зо ва ној здрав стве ној уста-
но ви мај ка се сме шта уз де те или се у слу ча ју ле че ња де те та 
у оде ље њу ин тен зив не не ге мај ци (ро ди те љи ма) омо гу ћа ва ју 
стал не по се те. 

 У по ро ди ли шту за ви со ко ри зич не труд но ће или спе ци ја ли зо- У по ро ди ли шту за ви со ко ри зич не труд но ће или спе ци ја ли зо-
ва ној тер ци јар ној уста но ви по ста вље на је ко нач на ди јаг но за, ва ној тер ци јар ној уста но ви по ста вље на је ко нач на ди јаг но за, 
на чин ле че ња по знат, прог но за из ве сна.на чин ле че ња по знат, прог но за из ве сна.

 У овој си ту а ци ји ро ди те љи ма се да је ко нач на–пот пу на ин фор- У овој си ту а ци ји ро ди те љи ма се да је ко нач на–пот пу на ин фор-
ма ци ја.ма ци ја.

 Мај ка је сме ште на уз де те или се у слу ча ју ле че ња де те та у  Мај ка је сме ште на уз де те или се у слу ча ју ле че ња де те та у 
оде ље њу ин тен зив не не ге мај ци (ро ди те љи ма) омо гу ћа ва ју оде ље њу ин тен зив не не ге мај ци (ро ди те љи ма) омо гу ћа ва ју 
стал не по се те.стал не по се те.

А

Б
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 Де те се по по ста вља њу ко нач не ди јаг но зе и за вр ше ног ини ци-
јал ног ле че ња ра ди да ље те ра пи је из по ро ди ли шта за ви со ко-
ри зич не труд но ће или спе ци ја ли зо ва не тер ци јар не уста но ве 
пре во ди у де чи је оде ље ње ре ги о нал ног здрав стве ног цен тра.

 Мај ци се омо гу ћа ва стал ни бо ра вак уз де те.

На осно ву Уред бе о На ци о нал ном про гра му здрав стве не за шти те 
же на, де це и омла ди не (Слу жбе ни гла сник РС број 28/2009) из-
ра ђе но је Струч но-ме то до ло шко упут ство ко јим се у ци љу пре-
вен ци је ин сти ту ци о на ли за ци је у уста но ва ма у ко ји ма се ра ђа ју 
или/и збри ња ва ју но во ро ђе на де ца са мо гу ћим смет ња ма у раз во ју 
пред ви ђа фор ми ра ње по себ ног са ве то дав ног ти ма.

Са ве то дав ни тим чи не: 

 пе ди ја тар–нео на то лог (ор ди ни ра ју ћи ле кар или ру ко во ди лац 
нео на то ло шке слу жбе),

 глав на ме ди цин ска се стра (нео на то ло шке слу жбе у по ро ди ли-
шту),

 у са став ти ма по по тре би ула зе и ор ди ни ра ју ћи ги не ко лог–
аку шер, пси хо лог или пси хи ја тар, као и со ци јал ни рад ник.

В
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Рад и за да ци са ве то дав ног ти ма усме ре ни су на пра во вре ме но 
ин фор ми са ње ро ди те ља ко је за по чи ње пр вим раз го во ром.

Пр ви раз го вор:

 за ка зу је глав на ме ди цин ска се стра – члан са ве то дав ног ти ма,

 у по ро ди ли шту се по пра ви лу оба вља 24–48 ча со ва по сле по-
ро ђа ја, 

 мо же се оба ви ти и ра ни је у слу ча ју по тре бе нео д ло жног тран-
спор та де те та,

 у спе ци ја ли зо ва ним тер ци јар ним уста но ва ма оба вља се што 
пре по при је му но во ро ђен че та,

 увек се оба вља у прет ход но тач но за ка за но вре ме,

 по са др жа ју углав ном да је пр ву–пре ли ми нар ну, а са мо из у зет но, 
ко нач ну ин фор ма ци ју, 

 по жељ но је да се оба ви у при су ству оца (до ла зи у об зир при су-
ство и дру гог чла на по ро ди це),

 ве ри фи ку је се у по себ ном из ве шта ју, а сви ре ле вант ни по да ци 
упи су ју се и у от пу сну ли сту.
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По сле пр вог раз го во ра рад са ве то дав ног ти ма је кон ти ну и ран По сле пр вог раз го во ра рад са ве то дав ног ти ма је кон ти ну и ран 
про цес то ком ко га су сви чла но ви до ступ ни мај ци (ро ди те љи ма).про цес то ком ко га су сви чла но ви до ступ ни мај ци (ро ди те љи ма).

У ра ду ти ма сви чла но ви су ду жни да за сту па ју и из но се је дин-У ра ду ти ма сви чла но ви су ду жни да за сту па ју и из но се је дин-
стве не ста во ве.стве не ста во ве.

Ин фор ми са ње ро ди те ља се увек оба вља по пра ви ли ма са оп шта-Ин фор ми са ње ро ди те ља се увек оба вља по пра ви ли ма са оп шта-
ва ња ло ших ве сти.ва ња ло ших ве сти.

Увек ка да је то оправ да но, по жељ но је ис ти ца ње по зи тив них Увек ка да је то оправ да но, по жељ но је ис ти ца ње по зи тив них 
ис ис ку ста ва из соп стве не прак се.ку ста ва из соп стве не прак се.





Ја дран ка Шу јак Но вакЈа дран ка Шу јак Но вак

Про це ду ра и пра ви ла Про це ду ра и пра ви ла 
саопшта ва ња ло ших ве стисаопшта ва ња ло ших ве сти
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1. За што је нео п ход но уве сти по себ не про це ду ре са оп шта ва ња 
ло ших ве сти? 

2. Ка ко се спро во де по себ не про це ду ре? 

За што по себ не про це ду ре?За што по себ не про це ду ре?

До са да шњи на чин ко му ни ка ци је струч ња ка са мај ка ма/по ро ди-
цом у по ро ди ли шту имао је ка рак те ри сти ке екс перт ског од но са, 
ба зи ра ног на ауто ри те ту стру ке. Ис пи ти ва ња су по ка за ла ду бо-
ко не за до вољ ство ис ку ством из та квог об ли ка ко му ни ка ци је у 
ко јој су мај ке/по ро ди це не до вољ но са слу ша ни и ува же ни, у ко јој 
им се обра ћа ју не ра зу мљи вом тер ми но ло ги јом, не пи та ју их за 
ми шље ње, ми ни ми зи ра ју или дра ма ти зу ју си ту а ци ју код де те-
та. До не дав но ак ту е лан ме ди цин ски мо дел усту па ме сто со ци-
јал ном мо де лу бри ге о де ци ко ји ис ти че ну жност ус по ста вља ња 
ПАРТ НЕР СКОГ од но са са ро ди те љи ма.
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a) Со ци јал ни мо дел бри ге о де ци a) Со ци јал ни мо дел бри ге о де ци 

За раз ли ку од ме ди цин ског, со ци јал ни мо дел обез бе ђу је пси хо-
со ци јал ну по др шку мај ци/по ро ди ци ну де ћи:

 отво ре ну ко му ни ка ци ју, за ин те ре со ва ност за ро ди тељ ска осе ћа-
ња, ак тив но слу ша ње и па жњу за са др жа је ко је из но се ро ди те љи,

 ис ка зи ва ње ем па ти је – раз у ме ва ње ро ди тељ ског ви ђе ња и 
ту ма че ња но во на ста ле си ту а ци је,

 до го ва ра ње–са гла сност око свих ак ци ја и су здр жа ност од 
ис хи тре ног да ва ња са ве та,

 уза јам но по што ва ње и по ста вља ње за јед нич ких ци ље ва – ка 
нај бо љем ин те ре су де те та.

б) Ус по ста вља ње ква ли тет не ко му ни ка ци јеб) Ус по ста вља ње ква ли тет не ко му ни ка ци је
на ре ла ци ји струч њак – мај ка/по ро ди цана ре ла ци ји струч њак – мај ка/по ро ди ца

Ус по ста вља ње ква ли тет не ко му ни ка ци је са ро ди те љи ма пред-
ста вља: 

 по че так про це са адап та ци је но во на ста лој си ту а ци ји,

 убла жа ва ње стре са и постстре сних ре ак ци ја кроз ко је про ла зи 
го то во сва ка мај ка на кон са оп шта ва ња нео че ки ва них и не по жељ-
них ве сти (шок, не ве ри ца, од би ја ње, бес, тра же ње крив ца, ту га),

 по моћ у раз у ме ва њу при ро де бо ле сти и про на ла же њу ре ше ња.
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в) На чин на ко ји се са оп шта ва ју ве стив) На чин на ко ји се са оп шта ва ју ве сти

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да на чин на ко ји се са оп шта ва ју ин фор-
ма ци је о те шко ћа ма код де те та има зна ча јан ути цај на мно ге има зна ча јан ути цај на мно ге 
аспек те ка сни јег раз во ја де те тааспек те ка сни јег раз во ја де те та. На и ме, ка да су ве сти о те шко-
ћа ма код но во ро ђен че та би ле са оп шта ва не од стра не еду ко ва-
них про фе си о на ла ца, ро ди те љи су ис ка за ли ве ћи сте пен за-
до вољ ства ква ли те том ко му ни ка ци је са струч ња ци ма што је у 
пер спек ти ви ре зул ти ра ло:

 сма њи ва њем ри зи ка се па ра ци је де те та од мај ке,

 ква ли те том да ље са рад ње са струч ња ци ма,

 бр жим до но ше њем од лу ка ве за них за за до во ља ва ње де те то вих 
по тре ба,

 ве ћим оче ки ва њи ма од де те та то ком ра ста и раз во ја.

г) Иза зов за про фе си о нал це – ка да, шта, ко ме и ка ко ре ћи г) Иза зов за про фе си о нал це – ка да, шта, ко ме и ка ко ре ћи 

 У прак си се нај че шће сре ће мо са од ла га њем чак и из бе га ва њем 
струч ња ка да се мај ци/ро ди те љи ма ди рект но и отво ре но са оп-
ште ве сти о те шко ћа ма код но во ро ђен че та. Не по сто је уста ље не 
про це ду ре и пра ви ла ко јих се тре ба при др жа ва ти, ни ти по сто ји 
еду ка ци ја ко ја би осна жи ла струч ња ке за са ве то дав ни рад са ро-
ди те љи ма. Уз то, ни ко не во ли да бу де „но си лац ло ших ве сти” 
па се че сто чу ју од бра не ар гу мен том ка ко је не мо гу ће ле по са-
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оп шти ти ло шу вест. Ис ку ства из дру гих зе ма ља ука зу ју на нео п-
ход ност уво ђе ња са ве то дав них ти мо ва еду ко ва них у ве шти на ма 
ко му ни ка ци је са мај ком/по ро ди цом. Ве шти не ко му ни ка ци је се 
не сма тра ју та лен том, већ се оне уче и уса вр ша ва ју обу ком. 

Ка ко спро ве сти по себ не про це ду ре?Ка ко спро ве сти по себ не про це ду ре?

Пр ви кон такт са ве то дав ног ти ма са мај ком/по ро ди цом, прет ход-
но се на ја вљу је мај ци и од ви ја се у од ре ђе но вре ме и про сто ру 
у ко јем је мо гу ће не сме та но во ди ти раз го вор. По треб но је да се 
са ве то дав ни тим у ко му ни ка ци ји са мај ком/по ро ди цом во ди сле-
де ћим пре по ру ка ма:

ПРЕ ПО РУ КЕ у ко му ни ка ци ји са мај ком/по ро ди цом:ПРЕ ПО РУ КЕ у ко му ни ка ци ји са мај ком/по ро ди цом:

 пре раз го во ра са мај ком/по ро ди цом, са ко ле га ма про ди ску туј-
те и уса гла си те по дат ке о ста њу де те та као и план ста ра ња,

 обез бе ди те при ват ност на ме сту са стан ка са ро ди те љи ма без 
пре ки да ња и дру гих оме та ња, као и рас по ред се де ња ко ји не 
ге не ри ше дис тан цу ме ђу са го вор ни ци ма већ под сти че бли-
скост у ин тер ак ци ји,

 во ди те ра чу на о по здра вља њу – по жељ но је да мај ку осло ви те 
име ном и пре зи ме ном. Се бе пред ста ви те име ном и пре зи ме-
ном и функ ци јом, а раз го вор за поч ни те не у трал ном те мом ка-
ко би се ро ди те љи опу сти ли,
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 ин фор ма ци ју о ста њу бе бе са оп шти те обо ма ро ди те љи ма (кад 
год је то мо гу ће) уз при су ство бе бе, јед но став ним, ра зу мљи-
вим реч ни ком. Го во ри те о си ту а ци ји „ов де и са да” а не о пер-
спек ти ви бе бе. Не оп те ре ћуј те их ви шком ин фор ма ци ја,

 бу ди те па жљи ви, сми ре ни, не на пад ни; без об зи ра на те жи ну 
про бле ма, по ка жи те да у бе би ви ди те је дин стве но и вред но би ће, 

 пра ти те ре ак ци је ро ди те ља, по штуј те раз ли ке и ин ди ви ду а-
ли тет ро ди те ља,

 у слу ча ју да су по треб не хит не ин тер вен ци је код де те та, ин-
фор ми ши те ро ди те ље о свим ме ра ма ко је пред у зи ма те и кад 
год је то мо гу ће укљу чи те ро ди те ље у до но ше ње од лу ка ве за-
них за да ље збри ња ва ње те шко ћа код де те та,

 пру жи те при ли ку мај ци/по ро ди ци да по ста ве пи та ња, од го во-
ри те искре но, са мо ка да сте си гур ни у ин фор ма ци ју ко ју да је те;

 са чу вај те на ду и ве ру ро ди те ља у опо ра вак. Чак и ка да је прог-
но за не по вољ на, пру жи те им по др шку и по моћ у при хва та њу 
но ве си ту а ци је,

 не скри вај те лич на осе ћа ња,

 на ја ви те за вр ше так са стан ка са ја сним пла ном бу ду ћих ак ци ја 
и по зи вом ро ди те љи ма на још је дан су срет,

 украт ко ре зи ми рај те све што је ре че но,

 обез бе ди те се би вре ме за опу шта ње.
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Сле де ћи су сретСле де ћи су срет

Не рет ко се до га ђа да мај ка/ро ди те љи ре а гу ју шо ком, не ве ри цом, 
по ри ца њем на пр ве ин фор ма ци је о здрав стве ним те шко ћа ма или 
ри зи ци ма код њи хо ве но во ро ђе не бе бе, та ко да ма ло шта или 
пот пу но по гре шно за пам те од све га што им је са оп ште но при ли-
ком пр вог су сре та. По треб но је за то омо гу ћи ти ро ди те љи ма још 
је дан раз го вор са са ве то дав ним ти мом то ком ко га ће се:

 утвр ди ти у ко јој ме ри су ро ди те љи раз у ме ли да ту ин фор ма-
ци ју. По по тре би по но ви те или до дај те но ве ин фор ма ци је и 
упут ства,

 при пре ми те име на и адре се струч ња ка ко ји ће на да ље пре у зе-
ти бри гу у збри ња ва њу те шко ћа и по тре ба де те та, 

 упу ти те ро ди те ље на до ступ ну ли те ра ту ру. 

За крајЗа крај

У ко му ни ка ци ји са мај ком/по ро ди цом по жељ но је ис ка за ти:

ПО ШТО ВА ЊЕ ДЕ ТЕ ТА ПО ШТО ВА ЊЕ ДЕ ТЕ ТА 

Те шко ћа са ко јом је ро ђе но не пред ста вља по се бан ен ти тет. Она Те шко ћа са ко јом је ро ђе но не пред ста вља по се бан ен ти тет. Она 
је са мо део ре ал но сти де те та по ко јој је оно слич но или раз ли чи-је са мо део ре ал но сти де те та по ко јој је оно слич но или раз ли чи-
то од дру гих. Уме сто ети ке ти ра ња ди јаг но зом у сва ком де те ту то од дру гих. Уме сто ети ке ти ра ња ди јаг но зом у сва ком де те ту 
тре ба от кри ти и под сти ца ти ње гов по тен ци јал. тре ба от кри ти и под сти ца ти ње гов по тен ци јал. 
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ПО ШТО ВА ЊЕ РО ДИ ТЕ ЉАПО ШТО ВА ЊЕ РО ДИ ТЕ ЉА

Њи хо ва љу бав пре ма де те ту је не де љи ва и она не ис кљу чу је те-Њи хо ва љу бав пре ма де те ту је не де љи ва и она не ис кљу чу је те-
шко ће ко је де те има.шко ће ко је де те има.

До бром ко му ни ка ци јом и раз ме ном ин фор ма ци ја са ро ди те љи ма До бром ко му ни ка ци јом и раз ме ном ин фор ма ци ја са ро ди те љи ма 
до при не ће мо да они:до при не ће мо да они:

 бо ље раз у ме ју и при хва те про блем са ко јим се су о ча ва ју, бо ље раз у ме ју и при хва те про блем са ко јим се су о ча ва ју,

 да пре ду зму нај бо ља ре ше ња за сво је де те, да пре ду зму нај бо ља ре ше ња за сво је де те,

 да се до сто јан стве но су о че са бу дућ но шћу, ма ка ко не из ве сна  да се до сто јан стве но су о че са бу дућ но шћу, ма ка ко не из ве сна 
она из гле да ла. она из гле да ла. 





По др шкаПо др шка
дру штве не за јед ни цедру штве не за јед ни це
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Ка да по ро ди ца од ла зи ку ћи са де те том нео п ход не су јој ин фор-
ма ци је о по др шци ко ју мо же да до би је у сво јој сре ди ни. Ове ин-
фор ма ци је об у хва та ју ли те ра ту ру, струч ња ке и ин сти ту ци је ко је 
мо гу би ти од ко ри сти. Ве ли ки зна чај у пру жа њу по др шке има ју 
и спе ци ја ли зо ва на удру же ња. У на став ку тек ста на ла зи се спи-
сак са ве за дру шта ва за по моћ мен тал но не до вољ но раз ви је ним 
ли ци ма на ко ја мо же те упу ти ти ро ди те ље ра ди до би ја ња да љих 
ин фор ма ци ја и по др шке.2 Ро ди те љи мо гу у Са ве зи ма до би ти
ин фор ма ци је о ло кал ним дру штви ма за по моћ.

2 Захваљујемо се Савезу за помоћ ментално недовољно развијеним лицима у ре пуб-
ли ци Србији за помоћ у припреми ових података.
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СА ВЕ ЗИСА ВЕ ЗИ

Са вез дру шта ва за по моћ МНРЛ у Ре пу бли ци Ср би јиСа вез дру шта ва за по моћ МНРЛ у Ре пу бли ци Ср би ји

Бе о град, Кнез Ми хај ло ва 10
Тел/факс: 011 26 32 189, 26 34 145
Е-mail: savezmnr@ ptt.r s 

С авез дру шта ва  за помоћ МНРО града Београда С авез дру шта ва  за помоћ МНРО града Београда 

Београд, Шекспирова б б 
Те л/фак с:  011 26 62  3 28

Савез М НРО ВојводинеСавез М НРО Војводине

Но в и Сад, Булевар ослобођења 6–8 
Тел/ факс: 0 21 444 219
Е-mail: mnro_voj@neo bee.n et

Сав ез др ушт ава за  помоћ МН РО града Новог СадаСав ез др ушт ава за  помоћ МН РО града Новог Сада

Но ви  С ад, Сељачких буна 83
Тел/факс: 021 496 184
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