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ТЕЖИШТЕ ЗЗ
ЈЕ 

НА ПРИМАРНОЈ 
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ,
ЗЗ ПОЈЕДИНИХ ГРУПАЦИЈА 

СТАНОВНИШТВА И НА 
БОЛЕСТИМА ВЕЋЕГ 

СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКОГ 
ЗНАЧАЈА



НАЧЕЛА ЗЗ:
ЈЕДИНСТВО СВИХ МЕРА, 

ЈЕДИНСТВЕНОСТ, 
СВЕОБУХВАТНОСТ, ДОСТУПНОСТ, 

ПРИСТУПАЧНОСТ, СТАЛНОСТ, 
НЕПРЕКИДНОСТ, ЕФИКАСНОСТ, 

РАЦИОНАЛНОСТ И 
ЗЗ ЗАСНОВАНА НА НАУЧНИМ 

ДОКАЗИМА 



СПЕЦИФИЧНЕ ГРУПАЦИЈЕ ПОПУЛАЦИЈЕ 
КОЈЕ ЗАХТЕВАЈУ ПОСЕБАН ТРЕТМАН :

- ЖЕНЕ (МАЈКЕ) 
- ДЕЦА
- ОМЛАДИНА (СТУДЕНТИ)
- РАДНИЦИ
- СТАРИ
- ХЕНДИКЕПИРАНЕ ОСОБЕ 
-    ОБОЛЕЛИ



ЗАШТИТА ЖЕНА (МАЈКИ) И ДЕЦЕ 
ОБУХВАТА СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ 
МЕРЕ КОЈИМА ЗАЈЕДНИЦА ОСИГУРАВА 

МАКСИМАЛНО ДОБРЕ УСЛОВЕ ЖИВОТА, 
ШКОЛОВАЊА И РАДА, КАО И 

ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНЕ У ТОКУ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТЕТА У ТОКУ РАСТА И 

РАЗВОЈА 



ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ЖЕНА И ДЕЦЕ  



ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ЖЕНАМА 
(МАЈКАМА) И ДЕЦИ 

ПОТРЕБНА ПОСЕБНА БРИГА 
ДРУШТВА?

- МАЈКА И ДЕТЕ СУ 
ВУЛНЕРАБИЛНИЈИ, 
ОСЕТЉИВИЈИ ПРЕМА 
УТИЦАЈИМА ОКОЛИНЕ И СА 
ВЕЋИМ УМИРАЊЕМ, 
ОБОЛЕВАЊЕМ И 
ОШТЕЋЕЊИМА ЗДРАВЉА  



ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ЖЕНАМА (МАЈКАМА) И 
ДЕЦИ ПОТРЕБНА ПОСЕБНА БРИГА 

ДРУШТВА?

- ДРУШТВЕНА ЗАШТИТА МАЈКИ И 
ДЕЦЕ УТИЧЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЗДРАВЉА, ПОПУЛАЦИОНУ 
ПОЛИТИКУ И ОПШТУ СИГУРНОСТ, 
СТОГА НА ЕКОНОМСКИ И 
ОДБРАМБЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЈЕДНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 



ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ЖЕНАМА 
(МАЈКАМА) И ДЕЦИ ПОТРЕБНА 

ПОСЕБНА БРИГА ДРУШТВА?

- ИЗВОР МНОГИХ ТРАЈНИХ 
ОШТЕЋЕЊА ЛЕЖИ У 
ПРЕНАТАЛНОМ И 
ПЕРИНАТАЛНОМ РАЗДОБЉУ 
РАЗВОЈА ДЕТЕТА



ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ЖЕНАМА 
(МАЈКАМА) И ДЕЦИ ПОТРЕБНА 

ПОСЕБНА БРИГА ДРУШТВА?

- У НАЈРАНИЈЕМ ДЕТИЊСТВУ 
МНОГИ ЧИНИОЦИ УТИЧУ НА 
ПОЧЕТАК И РАЗВОЈ ВОДЕЋИХ 
ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ 
ОБОЉЕЊА У ОДРАСЛОМ ДОБУ 



ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ЖЕНАМА (МАЈКАМА) И 
ДЕЦИ ПОТРЕБНА ПОСЕБНА БРИГА 

ДРУШТВА?

- ПРВИ ФИЗИЧКИ И ЕМОЦИОНАЛНИ 
ОДНОСИ У ПОРОДИЦИ ДАЈУ ОСНОВУ 
ЗА БУДУЋЕ ПСИХО-СОЦИЈАЛНЕ И 
ЕМОЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ



БРИГА ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ ЈЕ У 
ВЕЋИНИ ЗЕМАЉА ПРИОРИТЕТНА 

ОБАВЕЗА ДРУШТВА ДЕФИНИСАНА 
МЕЂУНАРОДНИМ И 

НАЦИОНАЛНИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ



КРОВНИ ДОКУМЕНТ ЈЕ 
КОНВЕНЦИЈА УН О ПРАВИМА 
ДЕТЕТА УСВОЈЕНА 20.11.1989. 
ГОДИНЕ НА 44. ЗАСЕДАЊУ 
ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ УН У 
ЊУЈОРКУ.
ТО ЈЕ ПРВИ МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ 
ИНСТРУМЕНТ КОЈИ ЈЕ ОБУХВАТИО 
ЦЕЛОКУПАН ОПСЕГ ЉУДСКИХ 
ПРАВА.

 



ЗА ПОТРЕБЕ ОВЕ 
КОНВЕНЦИЈЕ ДЕТЕ ЈЕ СВАКО 
ЉУДСКО БИЋЕ КОЈЕ НИЈЕ 
НАВРШИЛО 18 ГОДИНА 
ЖИВОТА, НИЈЕ СТЕКЛО 
ПУНОЛЕТСТВО.
ПРОПИСАНА ЈЕ ОБАВЕЗА 
ОМОГУЋАВАЊА 
МАКСИМАЛНОГ РАЗВОЈА 
СВАКОГ ДЕТЕТА. 



УН СУ 1979. ГОДИНЕ ДОНЕЛЕ 
КОНВЕНЦИЈУ О 

ЕЛИМИНАЦИЈИ СВИХ 
ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

ЖЕНА (CEDAW) 
ШТО ЈЕ 

“ПОВЕЉА О ПРАВИМА ЖЕНА ” 



ЧИЊЕНИЦЕ:
- сваког минута једна жена умре у 

трудноћи или приликом порођаја 
и још 20-30 жена претрпи озбиљне 
повреде или инвалидитет

- компликације током трудноће или 
порођаја су главни узрок смрти 
девојака између 15 и 19 година у 
земљама у развоју

                              UNFPA Factsheet: 
Мајчинство и људска права



ЧИЊЕНИЦЕ:

- 64% неписмених одраслих особа на 
свету  (1995-2004) биле су жене

- на 100 писмених мушкараца било 
је 89 писмених жена 

UNESCO Institut za statistiku, Factsheet, 
mart 2008, No.



ЧИЊЕНИЦЕ:

- само 13 од 500 највећих 
корпорација у свету имају жене 
генералне директоре 

УН-ов одсек за статистику, жене света 
2010: трендови и статистика



Основне мере друштвене бриге за мајку 
и дете су:
- здравствена заштита мајке и детета
- социјална заштита материнства 

(социјално угрожене трудноће, мајке и 
детета, заштита самохране мајке, 
плаћено породиљско одсуство и 
одсуство са посла ради неге детета, 
заштита у односу на радно место и 
прекид радног односа

 



Основне мере друштвене бриге за мајку и 
дете су:

- социјална заштита детета и друштвена 
брига о деци (смештај у јаслице, 
вртиће, обавезно предшколско 
образовање, смештај незбринуте и 
запуштене деце у породице, домове, 
летовања, рекреације)



Основне мере друштвене бриге за 
мајку и дете су:

- социјална и друштвена брига за 
телесно и душевно оштећено дете, 
осигурање специјалног школовања и 
васпитања, рехабилитације, смештај 
у специјалне установе, материјална 
помоћ



Основне мере друштвене бриге за 
мајку и дете су:
- економске мере заједнице 

(смањење пореза у односу на број 
деце, дечији додатак, повраћај 
ПДВ-а за дечију гардеробу и обућу 
и остало)

- правне мере заштите 
     породице (обавеза родитеља 
према деци, једног брачног друга 
према другом у случају развода 
брака, заштита ванбрачног детета и 
самохране мајке) 



Основне мере друштвене бриге за мајку 
и дете су:

- друштвене и правне мере које 
омогућавају планирање породице и

- остале друштвене мере заштите у 
појединим заједницама 



Циљ здравствене заштите мајки и деце је 
да осигура што повољнији ток 
репродукције код мајки и омогући 
максимално добар раст и развој детета  



Основни принципи обезбеђивања 
и пружања здравствене заштите 
мајки и деце су:
- решавање водећих здравствених 

потреба, захтева и проблема ове 
популације

- издвајање мајки и деце или 
група мајки и деце са 
повишеним ризиком преране 
смрти или наступа обољења или 
оштећења 



Кључни елементи зз мајки и деце у 
Србији:
- гинеколози и педијатри су 

изабрани лекари
- основне делатности дома здравља 

су зз мајки и деце
- основна одељења општих  
     болница су 
     гинеколошко- 
    акушерско одељење и педијатрија  



Кључни елементи зз мајки и деце у 
Србији:
- на терцијарном нивоу посебне 

високоспецијализоване установе 
- обим и садржај права на зз у 

одређеној години
- Уредба о Националном програму зз 
     жена, деце и омладине (2009)



Базична документа за Уредбу:

- Стратегија реформе система зз до 
2015. године са Акционим планом 
(2003)

- Стратегија за смањење сиромаштва 
(2003)

- Национални план Акције за децу 
(2004)



Базична документа за Уредбу:

- Акциони план за здравље Рома у 
оквиру Стратегије за интеграцију и 
давање нових овлашћења Ромима

- Стратегија развоја и здравља младих 
(2006)

- Национална стратегија за младе 
(2008) са Акционим планом (2009)

- Стратегија за подстицање рађања 
(2018)



Базична документа за Уредбу:

- Национална стратегија за превенцију 
и заштиту деце од насиља (2008)

- Национални програм превентивне зз 
деце са психофизиолошким 
поремећајима и говорном 
патологијом 

- Закон о поступку прекида трудноће у 
здравственим установама (1995)



Базична документа за Уредбу:
- Информација о планирању 

породице (1998)
- Програм болнице-пријатељ беба 

(1995)
- Национални програм заштите, 

подршке и подстицања дојења 
(1996)

- Едукативни програми за здравствене 
раднике у примарној зз мајке и 
детета (1996-2004) и у оквиру 
ургентне педијатријске службе 
(1999-2003)



Базична документа за Уредбу:
- Водич за зз труднице на 

примарном нивоу зз (2005) 
- Водич добре праксе за рад 

поливалентне патронажне 
сестре у породици (2005) 

- Посебни протокол за 
здравствени систем за 
заштиту деце од 
злостављања и 
занемаривања (2008)



Организација з службе за мајку 
и дете:

Правилник о ближим условима 
за обављање здравств. 
делатности у здр. установама и 
другим облицима здравс. 
службе (2006-2018) прописује да 
зз за 850 деце узраста до 6 
година обезбеђује педијатар и 
педијатријска сестра-техничар.    
  



У општинама са најмање 8500 деце 
предшколског узраста може се 
организовати развојно саветовалиште са 
кадром: 1 педијатар, 1 виша медицинска 
сестра-техничар, психолог, дефектолог, 
социјални радник и педагог. 

2016. године зз деце предшколског узраста 
обезбеђивало је 694 лекара (83% су 
педијатри) и 1350   медицинских сестара-
техничара. 



Правилником је прописано 
да зз за 1500 деце узраста 7-
18 година обезбеђује 
педијатар или доктор 
медицине и 1 педијатријска 
сестра-техничар са вишом 
односно средњом 
школском спремом.  



У општинама са најмање 7000 деце 
узраста 10-18 година може се основати 
саветовалиште за младе са кадровима: 
1 педијатар, 1 виша медицинска сестра-
техничар, 1 психолог и 1 гинеколог са 
половином радног времена а по 
потреби и доктори других 
специјалности и социјални радник. 



2016. године зз деце школског 
узраста обезбеђивало је 665  лекара 
(67% су педијатри) и 984    
медицинских сестара-техничара. 



Правилником је прописано да 
1 доктор медицине 
специјалиста гинекологије и 
акушерства и 1 гинеколошко-
акушерска сестра обезбеђују 
зз за 6500 жена старијих од 15 
година. 



2018. године зз жена обезбеђивало је 553 
лекара (95% су специјалисти) и 890  
медицинских сестара-техничара. 



Педијатријским и другим одељењима 
за лечење деце намењено је 2810 

постеља (7,05% свих постеља) а 
гинеколошко-акушерским 3619 постеља 

(9,07% укупног броја постеља). 
Просечна дневна заузетост 

педијатријских постеља је 57,7%, 
просечна дужина лечења 6,4 дана а 
број болничких епизода по постељи 

32,8. 



Просечна дневна заузетост 
гинеколошко- акушерских постеља 
била је 58,8% а просечна дужина 
лечења 5,4 дана.  

Порођаји и поступци уобичајеног 
збрињавања здравог новорођенчета 
обављају се у 50 болничких и 8 
ванболничких породилишта. 



У већини породилишта се 
имплементира програм “Болнице 
пријатељи беба”-“Baby friendly 
hospital” 

Обухват мајки патронажним 
посетама у 2018. години био је 80% а 
просечно 5 патронажне посете по 
новорођеном детету. 



Значајно су заступљена породилишта са 
мање од 1000 порођаја годишње. 

У више од 40% породилишта ради се око 
20% свих порођаја у Републици. У 4 
породилишта (2 у Београду, 1 у Новом 
Саду и 1 у Нишу) налази се мање од 10% 
акушерских постеља а годишње се роди 
око 25000 или 1/3 укупног броја 
живорођених. 



У зз жена, деце и омладине разликујемо 
следеће групације становништва:

- жене 
- новорођенчад и одојчад
- децу до навршене четири године
- децу предшколског и млађег школског 

узраста
- омладину до пунолетства 
-    младе после пунолетства до 26. године 



Програмске целине од посебног 
значаја су унапређење и заштита 
менталног здравља, зз деце и 
омладине са акутним и ургентним 
стањима и обољењима од већег 
социјално-медицинског значаја и зз 
деце и омладине са хроничним 
обољењима и стањима и 
инвалидношћу. 



 

ЗЗ ЖЕНА У ВЕЗИ СА ПЛАНИРАЊЕМ 
ПОРОДИЦЕ, ТРУДНОЋОМ, ПОРОЂАЈЕМ И 
МАТЕРИНСТВОМ
Усмерена ка реализацији Националних 
миленијумских циљева развоја до 2015. године а 
то значи смањење матерналног морталитета, 
стопе морталитета жена фертилног доба, 
посебно од малигних болести, смањење стопе 
морбидитета од ППИ, ХИВ-а, повећању обухвата 
жена превентивним прегледима, повећање 
употребе савремених 



контрацептивних средстава и метода, 
свеобухватна зз трудних жена, очување 
здравља трудница и плода. 

Од 1997. до 2007. године удео жена 
репродуктивног периода смањен је са 
24,5% на 23,4%. 
Обухват жена старијих од 15 година 
превентивним прегледима у 2016. години 
10,5% а жена фертилног доба 
саветовалиштем за планирање породице 
само 5%. 



У саветовалишту за труднице највећи број 
посета забележи се у прва 3 месеца трудноће 
а однос првих и поновних посета је 1:6,5. 
Било је 0,8 кућних посета трудници, 5 посета 
бабињари и обухват 80%, 99% порођаја се 
обави у здравственој установи, 93,3% 
порођаја код Рома се обави у здравственој 
установи, пропорција царских резова на 100 
порођаја код једноплодних трудноћа је 
18,04% а однос матерналне смртности 5,6 
(Миленијумски циљеви развоја 4,9 до 2015). 



ЗЗ НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ И ОДОЈЧАДИ 
Посебан осврт на смањење перинаталне, 
неонаталне и смртности одојчади. 

Предвиђено снижење стопе перинаталне 
смртности на мање од 6,5 на 1000 
рођених, смрти новорођенчади на испод 
3 на 1000 живорођених и смртности 
одојчади на 4,5 на 1000 живорођених. 
Обухват свим вакцинама не задовољава, 
уместо планираног обухвата од 99% 2005. 
године остварено је 89%



а за вакцине против хепатитиса Б и 
хемофилуса инфлуенце и испод 50%. 

Забележен је пораст поливалентних 
патронажних посета одојчету са 4,9 на 6,2 
посете. 

Стопе искључивог (15%) и континуираног   
дојења (22%) су ниске. 



ЗЗ МАЛЕ ДЕЦЕ 

Мала деца су деца од 1 до навршене 4 
године. Године 2011. у популацији Србије 
било је 3,8% ове деце. Најважнији 
програмски циљ је смањење смртности 
деце до 5 године, укључујући и децу у 
првој години-одојчад на вредност од 5 
умрле деце до 5 година на 1000 
живорођених. 



Од 1991. до 2007. године стопа смртности 
деце до 5 године је преполовљена, са 16,8 
на 8,3 на 1000 живорођених. 

Стопа смртности деце од 1 до навршене 
четири године је пала са 1,3 на 0,3 на 1000 
деце овог узраста.

 



Структура морталитета ове деце:
- 22% узрока смрти су урођене 

аномалије, деформитети и 
хромозомске ненормалности

- 18% су повреде, тровања и   последице 
деловања спољних фактора

- 15% су тумори и
-    11% заразне и паразитарне болести



Праћење раста и развоја деце 
предшколског узраста помоћу 
“графикона раста” који је једноставан 
начин за процену стања ухрањености 
није остварено у складу са циљевима.

Преваленција акутне потхрањености 
деце до 5 године је 3% а преваленција 
заостајања у расту (хроничне 
потхрањености) стално расте (1996. 
године 3%, 2000. -5% а 2005.-6%).  



Основни нутрициони проблем је 
гојазност, стога што је свако 
седмо дете предгојазно или 
гојазно.

Обухват свим вакцинама је око 
66% а вакцинама против 
хепатитиса б и хемофилуса 
инфлуенце типа б је испод 50%.



У узрасту од 38 до 59 месеци 
предшколским васпитањем 
обухваћено је 45% градске и 
14,4% сеоске деце. У породицама 
где родитељи имају само 
основно образовање обухваћено 
је 7,5%, у групи најсиромашнијих 
7% а код Рома 3,9% ове деце. 



У ванболничком морбидитету деце до 6. 
године регистровано је 5,4 обољења по 
детету. Доминирају болести система за 
дисање, заразне и паразитарне болести, 
болести ува и мастоидног наставка. 



ЗЗ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И МЛАЂЕГ 
ШКОЛСКОГ УЗРАСТА (5-9 ГОДИНА)

Ова деца чине 4,9% укупне популације. 
Од 1991. до 2007. године њихова стопа 
смртности опада, 2007. године умрло је 
0,2 на 1000 деце овог узраста. Око 75% 
узрока смрти су повреде, са већим 
учешћем повреда у саобраћају, следе 
тумори, па заразне и паразитарне 
болести. Пред полазак у школу 
предшколским васпитањем обухваћено 
је преко 80% деце.  



ЗЗ АДОЛЕСЦЕНАТА 

Адолесценти су деца узраста од 10 
до 18 година, до завршетка 
средњошколског образовања. 
Деца узраста 10-14 година чине 
4,8% а деца 15-19 година 5,6% 
укупне популације. 
25% учестало конзумира алкохол, 
што је далеко више него у 
земљама ЕУ. 



36,4% деце узраста 15-19 
година конзумира алкохол а 
навику опијања бар једном 
месечно има 5,5 ове деце. 
6,9% деце узраста 15-19 
година пробало је 
психоактивне супстанце, први 
пут између 13-17 године. 
Медијана узраста ступања у 
први сексуални однос је 16 
година. 



Сексуалне односе има 29% адолесцената 
узраста 15-19 година и то 36,3% младића и 
21,8% девојака. 1/3 адолесцената користи 
непоуздане методе контрацепције 
(неплодни дани, прекинут однос). 7,3% 
породиља су млађе од 20 година. Стопа 
порођаја жена 15-19 година је 17,4 на 1000 
жена овог узраста. Стопа прекида 
трудноће за узраст 15-19 година 2006. 
године је 4,1 на 1000 а стопа трудноће 21 
на 1000. 



Изузетно је ниска стопа добровољног 
тестирања на ХИВ и износи 2,7 на 1000 
становника. Учесталост ХИВ инфекције у 
млађих од 15 година је 3,6% а у узрасту 
15-24 је 13,2%. Трећина средњошколске 
омладине показује знаке психолошког 
трпљења и менталних проблема. 
Повреде и тровања су водећи узроци 
смрти (51,3% свих смрти). 



Специфичност морбидитета у односу на 
млађи узраст је пораст повреда и 
ризичног понашања (пушења, алкохола, 
дрога, ППИ, неправилне исхране).



Приоритетни проблеми:

Недовољно заступљени здрави 
стилови живота, гојазност, проблеми 
репродуктивног здравља (рано 
ступање у сексуалне односе, ризични 
сексуални односи, ниска употреба 
кондома и других контрацептивних 
средстава, висока учесталост ППИ, 
адолесцентна трудноћа), употреба 
легалних и илегалних психоактивних 
супстанци,



Приоритетни проблеми:

повреде, проблеми менталног 
здравља, насиље и вршњачко насиље, 
као и други видови злостављања, 
занемаривања и недовољно 
коришћење здравствених услуга међу 
адолесцентима.   



Саветовалишта за адолесценте у 
општинама са преко 7000 
адолесцената узраста 10-18 година 



ПРЕВЕНЦИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ 
БОЛЕСТИ И СТАЊА ОД ВЕЋЕГ СОЦИЈАЛНО-
МЕДИЦИНСКОГ ЗНАЧАЈА КОД ДЕЦЕ И 
ОМЛАДИНЕ:

Обухваћене су: имунизација, ХИВ 
инфекција, ТБЦ, тровање лековима, 
психоактивним супстанцама и 
хемикалијама, ургентних стања и 
сидеропенијске анемије



ЗЗ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА ХРОНИЧНИМ 
БОЛЕСТИМА И ИНВАЛИДНОШЋУ 

ХНБ: болести КВС, дијабетес, астма, 
ХОБП, малигне неоплазме, 
перзистентне заразне болести 
(ХИВ/СИДА и ТБЦ), дуготрајне психичке 
болести, односно поремећаје и физичку 
онеспособљеност, укључујући текућа 
физичка, односно структурна 
оштећења. 
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