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

РАЗВОЈНА САВЕТОВАЛИШТА

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

Курс за развојна саветовалишта
Деца са сметњама у развоју – интервенције у оквиру развојних саветовалишта, Београд 14. 3. 2015.

Потреба за јачањем улоге развојних
саветовалишта и актуелно стање у Србији
Прим. мр. сци. мед. Драгана Лозановић

Значај развојног саветовалишта
поставка и начин рада, сарадња са секундарним и
терцијарним установама

Ненад Рудић
Вероника Ишпановић

Развој концепције и праксе
Развојних саветовалишта (РС) у Србији
• Почетна оријентација (70’ год.)
Рано откривање и третман деце са биолошким чиниоцима ризика
• Период интензивног развоја (80’ год.)
Укључивање деце са психосоцијалним чиниоцима ризика
• Период рата и социјалне кризе (90’ год.)
Психосоцијалне и траума интервенције да избеглицама и ратом
угроженим становништвом
• Период реформе (2000’ -)
Национални програм здравствене заштите жена, деце и омладине
(НПЗЗЖДО) и Стручно-методолошко упутство (СМУ)

Број РС у Србији: 1990 – 16 РС
2005 – 30 РС
21 ДЗ који задовољавају услове за формирање РС – нема РС

Садржај рада Развојног саветовалишта
• Евидентирање и активно праћење деце с ризиком (сарадња са

саветовалиштима за труднице, породилиштима, патронажном службом ,
службом за предшколску децу)

• Ране интервенције са децом са сметњама развоју
• Свеобухватна процена развоја и потреба детета
• Процена могућности породице и окружења да задовоље потребе детета
• Израда и спровођење индивидуалног плана интервенције за дете

• Упућивање деце на консултативне прегледе у специјалистичке
службе
• Упућивање деце на Интер-ресорну комисију
• Сарадња са образовним и социјалним установама
(Извод из СМУ за спровођење НПЗЗЖДО, 2009)

МРЕЖА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА И РАЗВОЈА
ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У СРБИЈИ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
И ШКОЛЕ
ЗАШТИТА

ПОРОДИЦА

РАЗВОЈНО
САВЕТОВАЛИШТ
Е

ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛИ РАД

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ
ЗДРАВСТВЕНСЛУЖБЕ

СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ И
КЛИНИЧКИ ЦЕНТРИ

ЦИВИЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Организација Развојног саветовалишта

• РС је део Примарне здравствене заштите (ПЗЗ),

може се формирати у служби за здравствену заштиту
ДЗ са ≥8500 деце узраста до 6 година

деце, у

• Тим РС: педијатар и ВМС обучени за рад са децом са сметњама у
развоју, и

стручни сарадници: психолог, дефектолог (логопед, соматопед), соц. радник и
педагог са ½ радног времена

Два модела РС:
Стални тим: педијатар ради иксључиво у РС
Функционални тим: педијатар је изабрани лекар који повремено
ради у РС

(Правилник

о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим
облицима службе, „Службени гласник РС“, број 43/06)

Унапређење рада Развојног саветовалишта у
оквиру пројекта
• Обука стручњака ангажованих у РС
• Увођење и примена нових инструмената
• Опремање развојних саветовалишта

1. Едукација “напредни курсеви” – 8,5 дана (64 сатa)
2.Опремање
3.Израда стручног упутства за рад у развојном саветовалишту

Едукација – 8,5 дана (64 сатa)
Иновација знања и унапређење праксе - рана детекција
тешкоћа, процена и интервенције
Породични приступ – сарадња с родитељима
Интервенције у заједници – повезивање служби

Предавања и вежбе

Акредитовани курсеви – 8
Едукатори – 11 домаћих и 1 инострани
Полазници – 9 РС, 20 педијатара, 2 ВМС, 24 здрав. сарадника

Теме:
Деца са сметњама у развоју
Заостајање у психомоторичком развоју
Развојни поремећаји говора и језика
Первазивни развојни поремећаји
Поремећаји неуро-моторичког развоја
Развојни поремећај активности и пажње
Проблеми менталног здравља
Злостављање и занемаривање
Породица:
Саветодавна подршка родитељима

Заједница:
Интерсекторска сарадња -Интерресорне
комисије

Вежбе:
Индивидуални план подршке

Инструменти :
Водич за праћење развоја детета (IGMCD) и други инструменти процене –увођење у
праксу
VODIČ ZA PRAĆENJE RAZVOJA DETETA

PITANJA OTVORENOG TIPA

1 - 3 MESECA

4 - 5 MESECI

6 - 7 MESECI

8 - 10 MESECI

11 - 13 MESECI

1.Praćenje razvoja Vašeg deteta podjednako je važno kao i praćenje telesnog zdravlja. Razvoj deteta odnosi se na njegovo učenje, razumevanje, komunikaciju, jezik, govor, socijalnu interakciju, pokrete tela, nogu, korišćenje šake i prstiju, sluh i vid. Da li Vas
nešto brine u razvoju Vašeg deteta?  NE DA—zapišite sve što roditelj navede kao zabrinjavajuće:
Sada ću Vas pitati kako se Vaše dete razvija u svakoj od navedenih oblasti. Molim Vas da se u svojim odgovorima poslužite primerima iz svakodnevnog života vašeg deteta.
2. Ekspresivnigovor./kognitivni razvoj. Kako Vam dete daje do
 Govori jednu reč sa značenjem
 Ponavlja slogove (“da-da”)
 Vokalizira samoglasnike i
 Izrazi lica (osim osmehivanja) se
 Smiri se kada se uzme u
znanja kada nešto želi? Koju vrstu glasova, reči, pokreta rukama ili
suglasnike “ga, de“
menjaju uz različite emocije
naručje
 Pruža ruku ili šaku i usmerava je prema osobi ili
 Koristi gestove (odrični) odmahuje
telom (gestove) koristi?
predmetu koje želi da pokaže
glavom kada protestuje, maše
 Vokalizira samoglasnike “aa, uu”
 Različito se glasa kada je
rukama u uzbuđenju, povlači se)
srećno, razdražljivo, gladno
 Glasno se smeje
3. Receptivni govor/ kognitivni razvoj. Kako Vas dete razume i
odgovara (reaguje) kada mu se obraćate? Kako odgovara kada mu
kažete da ćete ga podići u naručje, doneti mu hranu ili igrati se
izvan kuće?

 Pažljivo prati kada mu se
obraćate, usporava pokrete,
sluša, obraća pažnju

 Posmatra lice roditelja dok mu govori
 Proizvodi glasove kada mu se roditelji obraćaju

4a. Gruba motorika. Opišite mi detetovu grubu motoriku, kako
pomera glavu, trup, noge, kako kontroliše i podiže glavu, sedi,
hoda i penje se?

 Podiže glavu kada leži na
trbuhu (proniran)
 Okreće glavu (proniran)
 Pokreti ruku i nogu su
simetrični
 Šake su povremeno otvorene
(nisu stisnute)

 Drži glavu mirno i uspravno
 Podiže glavu pod uglom od 90°
(proniran)

 Sedi uz podupiranje
 Kada se drži uspravno noge su
mu ispružene, odguruje ih o
podlogu radije nego savija

 Okreće se sa trbuha na leđa i sa
leđa na trbuh
 Sedi samostalno

 Šake su otvorene (nisu stisnute)
veći deo vremena
 Rukama poseže za predmetima
ili osobama
 Obe ruke dovodi u središnju
liniju
 Ostvaruje duži, kontakt očima,
gleda s razumevanjem
 Izražava oduševljenje i ljutnju
izrazom i mimikom lica
 Pokazuje da želi da komunicira
osmehom, pogledom,
posezanjem, vokalizacijom
 Glasa se tokom igre
 Hvata igračke/predmete sa
interesovanjem (ne refleksno)
 Prinosi igračke/predmete ustima

 Šakama poseže za predmetom
 Drži, istražuje igračke/predmete

 Prebacuje predmet iz šake u šaku
koristeći se prstima i dlanom
 Uzima male predmete koristeći
pincetni hvato (palac i kažiprst) uz
pomoć ostalih prstiju

 Uzima male predmete koristeći se samo pincetni
hvat (palac i kažiprst)

 Prepoznaje i pokazuje sklonost
prema roditelju ili bliskoj oobi
posezanjem, osmehom,
posmatranjem lica

 Reaguje na odlazak roditelja,
smiruje se nakon njegovog povratka
 Razlikuje poznate od nepoznatih
osoba, na primer, okretanjem od
nepoznate osobe može izraziti
nesigurnost, oprez, stidljivostt ili
strah
 Gleda igračke/predmete sa
zanimanjem, posmatra neke detalje
 Baca, udara
igračkama/predmetima
 Započinje igru “skrivalice”
 Imitira gestove u igri (pljeskanje,
izraze lica)

 Spontano traži da podeli interesovanja i
zadovoljstva s drugima (privija se uz roditelja, ljubi
ga, zajedno s njim proučava igračku)

4b. Fina motorika. Opišite mi detetovu finu motoriku, kako koristi
ruke, šake i prste, na primer kako pridržava predmete, kako se
hrani?

5. Socijalna interakcija i komunikacija. Kako se Vaše dete odnosi
prema osobama koje ga okružuju? Šta čini kako bi uspostavilo
komunikaciju s drugima? Kakav mu je kontakt očima? Kako
komunicira s osobama koje poznaje? Kako pokazuje interes za
pojedine osobe ili kako daje do znanja da mu se osoba sviđa?
Kako se ponaša prema nepoznatim osobama, kako pokazuje da
razlikuje poznate od nepoznatih osoba?
6. Igra. Opišite igru Vašeg deteta. Opišite mi kako se igra sa
odraslim osobama, decom, predmetima i igračkama.
Kasnije pitajte ako je potrebno: koje igračke dete ima i kako se
njima igra.

 Posmatra, prati lice
 Odgovara osmehom na kada
mu se roditelj / bliska osoba
obratii, igra se sa njim ili mu
tepa
 Reaguje kada mu roditelj
prilazi (pokreti ekstremiteta)

 Posmatra svoje šake
 U igri trese
igračkama/predmetima
 Odgovara na interaktivne igre,
na primer igru “skrivalice”

 Pokazuje razumevanje čestih reči
kao “ne, mama, hrana”

7. Briga o sebi. Što Vaše dete može učiniti samostalno, na primer
da se hrani se ili oblačii samostalno?”

 Razume imena poznatih osoba (mama, tata,
sestra)
 Raume nazive predmeta (lopta, igračka)
 Razume u reči koje označavaju akciju (dođi,
uzmi, stani)
 Uspravlja se u stojeći položaj pridržavajući se uz
predmete
 Samostalno stoji kraće vreme
 Hoda pridržavajući se uz predmete

 Stavlja i vadi predmete iz posudice
 Posmatra kako igračke/predmeti funkcionišu
(kako se okreću točkovi, pokreću lutke, zvoni
zvonce, uključuju svetla)

 Koristi se prstima prilikom hranjenja (zna šta je
hrana i hrani se)

8. SREDINA: “Šta Vi činite kako biste podsticali razvoj Vašeg deteta? Kako se igrate s Vašim detetom i kako podstičete učenje i komunikaciju?” Podržite roditelja i pohvalite njegov trud. S roditeljem pogledajte
SMERNICE ZA PODRŠKU. Kada je potrebno koristite preporuke iz SMERNICA ZA PODRŠKU . Podstaknite roditelja da ih isproba u Vašem prisustvu. Pohvalite njegove pokušaje i detetove reakcije.
9. RIZICI: “Ponekad je roditeljima teško da podstiću razvoj njihovog deteta. Naprimer, majke su ponekad preopterećene, pod stresom, depresivne, mogu imati finansijskih teškoća ili obolelog člana porodice pa
podsticanje razvoja deteta može biti naporno za roditelja. Postoje li ove ili slične teškoće u Vašoj porodici?” Objasnite važnost koncepta ranog razvoja deteta, naglašavajući ulogu uticaja sredine u podsticanju razvoja
mozga u periodu odojčeta i ranom detinjstvu. Aktivno slušajte i uočavajte rizične faktore.
10. REŠENJA:”Šta Vi mislite kako ćete Vi i Vaša porodica da se nosite s tim problemima? Mogu li ja da Vam pomognem?” Saslušajte sve što roditelji čine. Podržite i pohvalite rešenja i napore koje roditelj ulaže u
iznalaženju rešenja. Informišite ga o podršci socijalnih službi. Dajte preporuke i uputite roditelja u slučaju potrebe. Dogovorite termin sledeće posete za praćenje i podsticanje razvoja.
© Ertem IO. Ankara University School of Medicine Department of Pediatrics, Developmental-Behavioral Pediatrics Division

VODIČ ZA PRAĆENJE RAZVOJA DETETA (GMCD) - SMERNICE ZA PODRŠKU
0 – 3 M MESECA

Emocionalni razvoj:

Dete tipičnog razvoja vidi, čuje i oseća od rođenja.
Prepoznaje svoju majku po boji glasa, mirisu i licu.

Otac ima važnu ulogu u razvoju deteta i treba da je
uključen u brigu o detetu.

Dete može mnogo da nauči od braće i sestara i oni od
njega. Treba podsticati njihovu igru i brigu za dete

Tešeći dete kad je uznemireno, učite ga da vam veruje i
komunicira s vama.

Dojenje podstiče nežnost i stvara jaku emocionalnu
povezanost.
Komunikacija:

Gledajte dete u oči i smešite mu se (npr. prilikom
hranjenja). Pričanajući mu dok ga gledate u oči,
ponavljanjem glasova i kretnji koje čini, njegovih izraza
lica, pevajući mu, učimo ga da komunicira.

Dete će odgovoriti na majčin dodir, pogled i glas.
Pokušaće da izrazi svoje želje pokretima, gukanjem i
plačem.

Pokreti:

Ubrzo će postati svesno svojih šaka i stopala. Puštajući
ga da slobodno pokreće ruke i noge, pomažete mu da
ojača.

Počeće da dohvata stvari i stavlja ih u usta zato što uči
dodirom i ukusom.

Pokušaće da podigne glavu da bi videlo okolinu.
Pomozite mu noseći ga i uspravljajući ga da bolje vidi.

Puštajući ga da se okreće po sigurnoj podlozi, pomažete
razvoj njegovih mišića.

4 – 7 MESECI
Emocionalni razvoj:

Deca vole da gledaju ljude i lica tako da članovi
porodice treba da držei i nose dete, smeše mu se i
razgovaraju s njim.

Sada je privrženo majci i može da se oseća nelagodno
među nepoznatimama.

Ostavljajući ga s ljudima koje poznaje, pomažete mu da
se oseća sigurno.
Komunikacija:

Uživa da proizvodi nove glasove kao što su smeh i
vriskanje. Odgovara na nečiji glas sa više glasova,
imitirajući glasove koje čuje. Počinje da uči kako da
komunicira s drugima.

Kako biste podsticali interakciju ponavljajte glasove
koje dete proizvede i komentarišite ono što dete oseća,
gleda, vidi i želi

Pokreti:

Pokušaće da dodirne, okusiti i istraži ono što vidi.
Obezbedite sigurne, čiste i šarene predmete koje može
da dodiriuje, baca ili stavlja u usta. Na taj način
pomažete razvoj veština šaka.

Držite podalje sitne predmete koje može da proguta.

Puštajući da sedi uz podršku i da se okreće sigurno,
pomažete razvoj njegovih mišića.

8 - 12 MESECI
Emocionalni razvoj:

Moguće je da dete ne želi da se odvoji od vas. Pomozite
mu da prihvati odvojenost time što ćete nežno reći kada
morate otići i ostavljajući ga s poznatim osobama.
Igra skrivanja je dobra igra koja će pomoći da pokažete
da niste otišli zauvek ako vas ne vidi.

Primećuje kada ljudi pokazuju agresiju i ljutnju i to ga
može uznemiriti.
Ne izlažite ga situacijama u kojima se uznemiruje,
utešite ga ako se to i dogodi.

Ljubav i vreme koje mu poklanjate, Vaš interesovanje
za ono što radi i Vaša podrška njegovoj radoznalosti,
pomažu izgrađivanje samopouzdanja.
Komunikacija:

Reagujte na njegove glasove i delite njegova
interesovanja. Razgovarajte s njim, pevajte mu, dajte
značenje njegovom brbljanju i odgovorite kada
pokušava da vam nešto kaže. Pričajući mu priče,
čitajući mu i imenujući stvari i ljude, podržavate razvoj
komunikacije, jezika i govora.
Pokreti:

Igrajući se čistim, sigurnim i nelomljivim kućnim
priborom kao npr. nelomljivim tanjirima, loncima,
šoljicama, kašikama, otvarajući i zatvarajući fijoke,
spemajući stvari i jedući prstima, uči i razvija veštine
šaka.

Puštajući da se dete slobodno kreće i igra u sigurnom
okruženju, pomažete mišićni razvoj.

Учесници напредног курса

97,8% у
потпуности
задовољних
учесника

88,9%
успешно
положило
завршне
тестове

37,2% повећање знања после курсева(разлика у % тачних одговора пре и
после едукације)

Научене лекције:
1. Неопходност постојања и развијања службе која се бави проблемима развоја
деце у раном детињству – на нивоу примарне и секундарне здравствене
заштите
2. Значај сарадње изабраног педијатра и службе развојног саветовалишта
3. Јачање капацитета развојних саветовалишта– кадрови, опрема,организација
4. Потреба за применом стандардизованих инструмената процене

4. Примена интервенција заснованих на доказима
5. Усмереност на дете и на средину у којој дете живи - породична оријентација
6. Унапређење вештина рада са родитељима

7. Континуитет бриге о развоју детета са тешкоћама
8. Промоција инклузивне праксе - интерсекторска сарадња

9. Потреба за активним приступом у детекцији тешкоћа и пружању
подршке развоју деце

Стручно упутство за рад у развојном
саветовалишту

Радови у току

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

Подршка у развоју деце и
породица округа Пирот
Др Радован Илић
Др Драган Ђорђевић

Predškolski dispanzer

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Načelnik dispanzera za decu: Dr Dragan Djordjević, specijalista pedijatar
Adresa: Kej bb, 18300 Pirot
Kontakt telefon: 010/342-066
RADNO VREME: 07.00h - 20.00h
Dežurstvo vikendom i praznicima 07.00h - 19.00h
U okviru odseka preventive preko Razvojnog savetovališta kontinuirano se prati rast i razvoj dece preko
sistematskih pregleda. U isto vreme obavlja se vakcinacija dece prema uzrastu. Obavezni sistematski pregledi
dece obavljaju se u toku doba novorođenčeta, u trećem, šestom, devetom i dvanaestom mesecu života, u drugoj,
četvrtoj i šestoj godini tj. pred polazak u školu, kao i u trećoj i petoj godini kod dece čije zdravstveno stanje pri
sistematskom pregledu u predhodnoj godini zahteva praćenje.
Na prvi sistematski pregled novorođenče dolazi po preporuci neonatologa, datoj u otpusnoj listi pri napuštanju
odseka neonatologije. Svaki naredni sistematski pregled se zakazuje u pisanoj formi i daje roditeljima pri svakom
predhodnom sistematskom pregledu. Vakcinacija dece započinje sa navršena dva meseca života . Prvi dolazak na
vakcinaciju se zakazuje pri predhodnoj poseti savetovalištu, u pisanoj formi, a svaki naredni termin zakazuje se
upisivanjem u idividualni karton vakcinacije koji poseduje svako dete od započinjanja vakcinacije. Pre svakog
vakcinisanja obavlja se pregled deteta. U okviru preventivnog rada dispanzera obavlja se i kontinuirani nadzor nad
ustanovama za celodnevni boravak dece i sprovodi higijensko sanitarni nadzor, kao i kontinuirano praćenje
zdravlja dece. U isto vreme, zavisno od epidemiološke situacije, uključuje se i higijensko epidemiološka služba
Zavoda za zaštitu zdravlja. Pri sistematskim pregledima, prema stručno metodološkom uputstvu, učestvuje Služba
laboratorije, logopedi, oftalmološka služba, ZZZZ.
U odseku kurative obavljaju se pregledi na zahtev, a roditeljima je data mogućnost da mogu telefonom u toku
celog radnog vremena da dobiju savet u vezi bolesti deteta. U cilju što savremenijeg pristupa dijagnostici u okviru
službe postoji odsek pulmološke i alergološke obrade dece.
Rad se odvija kontinuirano u dve smene, radnim danom, vikendom i praznikom.

• DZ Pirot - 5 pedijatara,3 logopeda i psiholog
(angažovan od strane DZ)
• Saradnja sa službama OB Pirot - dečiji neurolog i služba
fizikalne medicine
• Promocija i stimulacija ranog razvoja deteta saradnjom
sa lokalnom zajednicom, predškolskom ustanovom i
vrtićima, Centrom za socijalni rad, i specijalnom školom
Mladost
• Poseban akcenat se stavlja na vulnerabilne grupe
• Veštine u intervencijama kroz instrumente i znanja
stečena u projektu
• Prepoznavanje problema u interakciji dete – roditelj
• Jednak pristup za svu decu

• U toku projekta nailazili smo na :
- Nekompletne porodice (najčešće samohrana
majka)
- Loš socio-ekonomski status
- Loši uslovi stanovanja
- Nezainteresovanost jednog od roditelja
- Nerazumevanje i slaba pomoć šire porodice

• Značaj postojanja razvojnog savetovalista
• Potreba za novim kadrovima
• Korišćenje postojećih kapaciteta i opreme
dobijene od UNICEF-a

• Multidisciplinarni pristup profesionalaca, uz
aktivno učešće porodice veoma su bitni za
podršku ranom razvoju dece

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

Панел дискусија о променама у
оквиру педијатријске службе у
домовима здравља
Драган Ђорђевић, ДЗ Пирот
Снежана Здравковић, ДЗ Ниш
Весна Станисављевић, ДЗ Крагујевац
Љиљана Томић, ДЗ Панчево

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

Унапређење рада Развојног саветовалишта,
приказ из праксе
Др Снежана Здравковић, координатор Пројекта за
Дом здравља Ниш

Дом Здравља Ниш је
здравствена установа у којој се
спроводе мере примарне
здравствене заштите за око
300 000 становника

У оквиру одељења за
здравствену заштиту
предшколске деце, од 2004. ради
и Развојно саветовилиште (РС)

РАЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ
референтно место за омогућавање примене
савременог приступа заштити раног развоја деце,
усмерено на:
- превенцију настанка тешкоћа
- смањење могућности за развој трајних последица,
сметњи и инвалидитета

Тим стручњака:
- 2 развојна педијатра специјално едукована

- 1 психолог
- из других служби ДЗ су: физијатри, соц.
радници, дефектолози , логопед, офтамолози

- консултанти из КЦ Ниш (дечји неуролози,
клинички психолози, дечји физијатри,
дефектолози, логопеди, педагози,
ОРЛ, офтамолози ...).

РAЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ – после Пројекта (1)
Учешћем у актуелном Пројекту значајно смо
побољшали рад:
Едукован је кадар, развијен тимски рад, добијена
опрема
Коришћењем нових инструмената за праћење
развоја - УРД, GMCD, М-CHAT омогућили смо брже
препознавање сметњи и бржу дијагностику
развојних одступања и ране интервенције
Развили смо вештине у раду са родитељима, уз
нагласак на значај игре у детињству

РAЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ – после Пројекта (2)
 Успоставили смо бољи контакт са патронажном
службом, Ромским медијаторкама, а преко њих и бољи
контакт са родитељима и породицама – пружање
подршке маргинализованим групама

 Организујемо:
- акредитована предавања у ДЗ
- семинарe на тему развојног праћења

- медијске наступе и промотивне активности на терену
- бројне радионице за родитеље на тему развоја деце
(преко 80, изузетна посећеност)

РAЗВОЈНО САВЕТОВАЛИШТЕ – после Пројекта (3)

Припремамо и делимо - у
ДЗ и на терену - нове
флајере (преко 10) за
родитеље о:
• развоју деце у свим
областима
• подстицајним активностима
према узрасту
• саветима о васпитању

Планови за будућност - уз подршку руководства ДЗ
 Наставити започети рад и користити научене лекције
 Обратити пажњу на понашање родитеља и детета,
уочавати ризике за рани развој (упркос преоптерећености)
 Кадровски јачати РС, кроз едукацију свих педијатара у ДЗ на тему ране интервенције и ране дијагностике:
•

стручни састанци

•

предавања,

•

курсеви у оквиру КМЕ,

 Организовати промотивне активности на терену
 Интензивирати кућне посете

Даљи рад унапређивати кроз успостављање што
боље мреже са локалном заједницом - у
партнерству са родитељима и реализовати Акциони
план за спровођење Протокола о међусобној
сарадњи на локалном нивоу

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

Значај раног откривања кашњења у развоју и
делокруг рада интерресорне комисије
Др Весна Станисављевић,
координатор Пројекта за Дом здравља Крагујевац

На Интерресорну комисију (ИРК) децу најчешће
упућују изабрани педијатри, или педијатри Развојног
саветовалишта (РС).
Педијатар:
- упућује дете у РС по процедури која се примењује
од 2013., а која је допуњена у септембру 2016.
- упућује дете на ИРК по процедури која се
примењује од новембра 2016.

Када се деца се најчешће упућују на ИРК?
- ради остваривања додатних логопедских,
дефектолошких и соматопедских третмана
- ради коришћења базена у терапеутске сврхе
- недостатка материјалне подршке за терапије које
не покрива Фонд.

ИРК – деца према типу тешкоћа:
> 50% деце са сметњама и инвалидитетом
12%
Smetnje u razvoju i
invaliditet

31%

Emocionalni/problemi u
ponašanju i teškoće u učenju

57%

Destimulativne sredine,
kulturne i jezičke barijere

ИРК Крагујевца је од 2014. до 2016. учествовала у
Пројекту Унапређење професионалне подршке у
заједници – важан корак у инклузији деце кроз
оснаживање капацитета ИРК-а.

Од Гранта који је Крагујевац добио у оквиру пројекта:
- обезбеђена је асистивна технологија за школе,
предшколске установе и појединце
- најмање 500 деце ће имати користи од обуке за
образовну инклузију која је организована за 120
просветних радника

У току 2015. препоруку за додатну подршку
преко ИРК-а добило је 138 деце. Најчешће додатне
подршке које нису реализоване су:
•педагошки асистент и
•лични пратилац

У Крагујевцу су на располагању:
-ресурси школа за образовање ученика са сметњама у
развоју
-базени у појединим основним школама, који се
користе за остваривање додатне подршке

Едукација педијатара кроз Пројекат је допринела да се:
• рано препознају развојни проблеми
• рано интервенише и
• спречи настајање тежих развојних поремећаја и
инвалидитета.

Кроз интензивне обуке, експертске и менторске подршке
и размене искустава, унапређен је рад ИРК-а Крагујевца.

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

Тимски рад у Развојном саветовалишту
Др Љиљана Томић
педијатар
Дом здравља Панчево

Пројекат је омогућио:

- Едукацију чланова Развојног саветовалишта (РС)
за тимски рад
- Уведени су инструменти процене и праћења
развоја детета као што су GMCD, URD, процена
емоционалног односа родитељ-дете...

- UNICEF је опремањем простора намештајем и
дидактичким средствима омогућио тимски рад
члановима РС у једном простору.

-У истом простору су дете, родитељи, педијатар,
психолог, логопед-дефектолог и виша медицинска
сестра који истовремено посматрају развојна
постигнућа детета које се слободно креће.
-Један од чланова тима РС примењује инструмент
GMCD, у исто време остали чланови посматрају
дете и породицу.
- Виша медицинска сестра контролише безбедност
кретања детета.

- GMCD је водич који омогућује процену постигнућа
свих развојних области детета:
емоционални развој
комуникација
покрети
GMCD кроз разговор са родитељем омогућује и
партнерски однос родитељ-тим РС за:
процену средине која окружује дете
могуће ризике
која су решења
подршка породици

-Посета родитеља и детета траје 30 минута, а након тога
тим РС усаглашава процену постигнућа и прави план
интервенције са дететом, родитељем и заједницом.
-У једном дану у истом простору педијатар, психолог и
логопед-дефектолог истовремено процењују ниво развоја
детета и тешкоћа.
- Међусобно усклађују и допуњују коначну процену и
индивидуални план интервенције.
- Осталим данима у недељи свако у свом
кабинету/ординацији спроводи дијагностичке и терапијске
процедуре.

-Тимски начин рада је донео квалитет у
дијагностици, интервенцији и праћењу развоја
детета.
- Поспешено је усаглашавање професионалног
мишљења тима РС.
- Омогућена је двосмерна комуникација родитељтим РС.
- Тимски рад у РС је чврста спона у испреплетаној
мрежи професионалних изазова. То је низ карика у
ланцу, то су степенице које воде до успешног
одрастања.

- Да бисмо се померили један корак
унапред морамо имати стабилан ослонац
који је услов за покрет у простору.
- Знање је темељ стабилности, а тимски рад
искорак у простор професионализма.

