
Неке карактеристике и 
могућности 
рехабилитације особа 
трећег животног доба



Старење и старост 

 На појмовном нивоу нужно је разликовати 
„старење“ од „старости“.

 Старење је функција живота, а старост 
је последње развојно раздобље у животним 
веку појединца,које се може дефинисати с 
обзиром на интеракцију хронолошког 
узраста,социјалних улога које нека стара 
особа остварује и преосталих 
функционалних способности.

 Живот у старости прате разни ризици , као 
што су материјална необезбеђеност, разна 
хронична обољења и усамљеност.



Карактеристике 
рехабилитације
 1.Индивидуални мултидисциплинарни 

приступ старој особи с циљем да се 
задовоље њене физичко- 
биолошке,психолошке,образовне стручне и 
друге социјалне и здравствене 
потребе,пружајући јој могућност да води 
што самосталнији живот у границама својих 
способности, при чему се користе што је 
могуће више,њене преостале резерве.



2. Стара особа мора да се сагледа као 
биолошко-психолошко-социјална јединка и 
као члан заједнице,која сем телесних и 
психолошких промена има и дргих проблема-
емоционалне,социјалне и економске природе.



 3. Медицинска рехабилитација код старих 
особа  има своју продужену примену у 
пракси, па се због тога преплиће са 
социјалном рехабилитацијом.



4.Основни циљ социјалне рехабилитације 
старих особа је да својим активностима 
успоставља социјалну и емоционалну 
равнотежу која ће омогућити њихово активно 
укључивање у живот и прилагођавање 
кризним ситуацијама,односно њиховом 
превазилажењу.



Рехабилитација и 
социјална интеграција 
особа са менталним 
поремећајима
 Рехабилитација и социјална интеграција 

особа са менталним поремећајима 
представља са медицинског, 
професионалног и социјалног аспекта 
веома сложен и често дуготрајан процес.



 Ментални поремећаји условљавају многе 
медицинске и социјалне специфичности и 
не јављају се код сваке индивидуе у исто 
време ,на исти начин, са истим 
манифестацијама.



 Код особа са овим поремећајима долази до 
нарушавања, а веома често и већег 
смањења психофизичких 
способности,поремећаја функција органа и 
система уз чест полиморфизам 
тегоба,слаби могућност комуникације са 
другима и укупно социјално 
функционисање.



 Имајући у виду да се ментални поремећаји 
јављају у различитим популационим 
групама и да се манифестују у различитим 
облицима и клиничким манифестацијама, 
нарушавајући све поменуте 
функције,неопходно је поштовање свих 
принципа  
рехабилитације:правовременост,свеобухва
тност,континуитет,тимски рад,активни 
приступ,прогресивност,индивидуални 
приступ.



 Особе са менталним поремећајима имају 
потребу па и право на све оно што има и 
здрава популација: потреба за 
здравственом заштитом,оспособљавање за 
рад и запошљавање, за социјалним 
контактима и дружењем са вршњацима,за 
спортско-рекреативним 
активностима,културом и забавом



 Имају право на достојанствен живот и без 
предрасуда треба да буду прихваћене у 
друштву без дискриминације,а друштво 
треба да обезбеди све потребне мере које 
ће у свакој од ових особа кроз процес 
рехабилитације и социо и психотерапије 
пробудити преостале потенцијале и на тај 
начин омогућити социјалну функционалност 
и интегрисаност у породицу,окружење 
,радну средину и ширу друштвену 
заједницу.



Савремено збрињавање 
инконтиненције
 Под појмом инконтиненције сматрамо 

немогућност контролисања мокраће и/или 
столице,или нехотично отицање мокраће у 
неприкладно време на за то непримереном 
месту.



 Инконтиненција је социјални и хигијенски 
проблем који се никако не сме занемарити.

 Она је толико уобичајена да би на њу 
требало да се гледа као на јавни 
здравствени проблем. 

 Инконтиненција је још увек табу тема, коју 
прете осећај стида и потреба за 
изолацијом.



 Врло често ,особе погођене тим проблемом 
имају осећање стида, усамљене су и немају 
храбрости да о томе причају.



 Типови инконтиненције:

- Акутна

- Перзистирајућа



 Подела према узроку:

1.Стрес инкотиненција-овај облик најчешће 
погађа млађе особе и то претежно жене

2.Нагонска инконтиненција-узрокована 
најчешће инфекцијом



3. Преливна инконтиненција-настаје код 
особа са опструкцијом врата мокраћне 
бешике,увећаном простатом

4.Неуропатска или рефлексна-настаје због 
неуролошких оштећења



 У процесу рехабилитације и подизања 
квалитета живота од велике важности су 
вежбе за јачање мишића 
карлице,електростимулација и једнократна 
упијајућа помагала.



 Јасно је да су циљеви рехабилитације 
старих особа мање амбициозни  него што је 
то случај са млађом популацијом, а да је 
спровођење програма рехабилитације 
најчешће компликовано присуством других, 
углавном  мултиплих сметњи и 
специфичношћу симптоматологије, што 
неки називају и геријатријским синдромима 
(Rich, 2005)



 У процесу рехабилитације старих особа 
неопходно је користити методе и средства 
рехабилитације која ће омогућити 
најостваривију социјалну интеграцију 
старих људи:

 - подизати индекс њихове самосталности и 
психосоциолошког прилагођавања;



- задовољавање 
биолошких,психолошких,културних,

образовних и дргих потреба;

-помагати им да што самосталније живе у 
границама својих способности и да при томе 
користе,што је могуће више своје преостале 
капацитете.



 Рехабилитација старих лица је увек 
мултидисциплинарна и у рехабилитационом 
процесу неопходно је учешће стручњака 
различитих профила: 

лекара, дефектолога соматопеда и логопеда, 
терапеута, медицинских сестара, 
физиотерапеута, радних терапеута, 
психолога, социјалних радника и других 
компетентних лица, у односу на конкретне 
потребе старе особе.



 Поред тимског рада и интегрално- 
интегративног приступа, неопходна је 
тежња за реализацијом стручног рада у 
кућним условима, колико год је то могуће, с 
обзиром на све бенефите 
ванинституционалног збрињавања старих и 
њиховог егзистирања у породичној средини.



 Рехабилитација старих особа се може 
спроводити, у зависности од могућности и 
потреба старих лица, у кућним или 
институционалним условима, односно 
установама социјалне и здравствене 
заштите. 



 За креирање сваког рехабилитационог 
третмана неопходна је дијагностика и 
утврђивање дефицита и преосталих 
способности старе особе без обзира на то 
да ли се процес рехабилитације старих 
лица и особа са инвалидитетом реализује у 
инстируционалним или 
ванинституционалним условима.



Промене на социјалном плану 

 Промене на социјалном плану које  стареа 
особа доживљава су:

-пензионисање

-промена социјалне улоге и могућ губитак 
утицаја/ауторитета у породици и 
заједници,комшијама,осамостаљивање деце 
и одлазак из породичног дома,губитак 
брачног партнера и/или других драгих особа.



Раумевање потреба старих 
људи
 Већина старих људи се успешно 

прилагођава променама које им доноси 
старост.

 Има стрих људи који се суочавају са 
додатним проблемима-здравственим, 
материјалним, са којима не могу сами да се 
носе или не могу да прихвате уобичајене 
промене које доноси старост.



 Такве особе морају да се ослоне на 
подршку и помоћ других , било да су то 
чланови породице или неки други како би 
задовољили своје потребе.



Потребе старих људи

1.Социјална сигурност

2.Стамбена обезбеђеност

3.Потреба за припадањем

4.Потреба за смислом



 Неадекватни услови становања могу да 
изазову осећање немоћи,бескорисности, да 
доведу до ослабљених контаката са 
познаницима и околином, нередовне контроле 
здравља.

Незадовољена потреба за припадањем и 
социјална изолација  могу да изазову осећање 
одбачоности,усамљеност, тугу,бес, негативан 
став према животу. 



Уколико особа није прихватила промену у 
смислу напуштања своје професије коју 
доноси пензионисање, промену улоге у 
породици, телесне промене које старење 
подразумева , може се јавити потиштеност, 
сумњичавост, негирање свега, љутња, 
повишен критицизам.



  Старе особе имају потребу за поверењем, 
потребу за адекватном исхраном, потребу за 
активношћу, културно-образовне 
потребе,религиозне потребе,потребу за 
поштовањем, потребу за блискошћу, 
потребу за развојем,потребу за осећајем 
равноправности.



Ванинституционално 
збрињавање старих особа
1.Заштићено становање

2.Становање уз повремену помоћ

3.Центар за пружање помоћи-Дневни центри 
и клубови, сервиси за пружање помоћи 
старим особама( геронто-домаћице)



Институционално 
збрињавање страих особа 
  Старачки домови 



Додатна литература 

1. Душан Ј.Бабић  “ Старење и старост” 

2. Радмила Пеције Урошевић  “ Старење без 
(ауто)цензуре”



               ХВАЛА НА ПАЖЊИ !
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