
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА: ОБУКА ЗА НЕГОВАТЕЉА СТАРИЈИХ ОСОБА У 

УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА: 

Маја Бабић – дипл. психолог 

Милош Костић – мастер социјалног рада 

Едит Ранковић – медицинска сестра 

Сања Мишић - физиотерпаеут 

 

КОНТАКТ 

Маја Бабић 

Фрушкогорска 32 

maja.babic.ns@gmail.com 

063-113-2227 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Општи циљ-стицање знања и вештина неопходних за обављање послова неговатеља 

старијих и других лица збринутих у установама социјалне заштите. 

Појединачни циљеви-усвајање способности да се препозна, адекватно реагује и 

спроведе потребна акција и интервенција у свим могућим ситуацијама које се реално 

дешавају током неге ових особа. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

 

I МЕТОДСКА  ЦЕЛИНА –  Увод у здравствену негу. 

 

II МЕТОДСКА ЦЕЛИНА – Психосоцијални аспекти старости и основне социјалне и  

комуникацијске вештине за рад са старима 

 

III МЕТОДСКА ЦЕЛИНА –  Негa болесника I 

(Хигијена као основа здравствене неге,поступци неге,заштитни положај и покрети при 

нези и трансферу пацијената) 

 

IV МЕТОДСКА ЦЕЛИНА – Нега болесника II 

(Поступци и радње у нези болесника-корисника,правилна исхрана старих, елементарне 

дневне потребе у исхрани). 

 

V МЕТОДСКА ЦЕЛИНА – Прва помоћ и нега у посебним ситуацијама 

 

VI МЕТОДСКА ЦЕЛИНА – Специјална нега и поступци.  

 

VII МЕТОДСКА ЦЕЛИНА- Евалуација и процена знања 

        

1.Тест евалуације и процене знања 

2.Припрема за праксу 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

•Припрема су за самосталан рад на послу неговатеља у установама социјалне заштите 

•Препознавање стања и потребе корисника и знања о одговарајућим поступцима у 

савкој конкретној ситуацији. 

•Вршење послова одржавање хигијене корисника, његовог рубља и предмета у 

његовом окружењу 

•Вршење послова пресвлачења одеће, постељине и купања корисника 

•Процена колико је асистенције и каква је помоћ потребна приликом исхране 

корисника 

•Асистирање при кретању,  промени положаја, вршење правилног трансфер а 

корисника, заузимање заштитиног положаја и покрета при нези  

•Пружање прве помоћи у специфичним ситуацијама 

•Пружање  потребне неге код оболелих од заразних и хроничних обољена типичних за 

услове резиденцијалног збрињавања. 

• Пружање неге и испуњавање осталих задатака неговатеља у условима кућне неге. 

•Примена холистичког приступа у нези не занемарујући психолошке и социјалне 

потребе корисника. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Лица заинтересована за негу старијих и одраслих особа у установама социјалне 

заштите. 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ : подршка одраслим и старијим 

особама у социјалној заштити 

 

И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Старији и одрасли корисници услуга социјалне заштите којима је потребна нега. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Сви они који су заинтересовани и сензибилисани за рад са старијим особама. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

Теоријски део обуке:32 сата /пет дана, (по шест и по сати дневно укључијући и паузе 

од по 15 минута између целина).  

Практични део обуке:120 сати биће спроведен у Геронтолошком центру „Нови Сад“ 

распоређен у преподневним сменама на пословима неговатеља. 

 


