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Сажетак 

 

Компетенције су показатељи наших способности и представљају основну јединицу у 

развоју људских ресурса и језик споразумевања у делу који се односи на учинак, 

ефикасност, ефективност. Компетентност у социјалном раду подразумева релевантно 

образовање и способност да се обављају радна задужења и постижу циљеви социјалног рада 

у складу са етичким кодексом професије (Видaновић, 2006). Разумевање компетенција и 

њихово правилно уочавање у радном окружењу, идентификација као и дефинисање је 

фундаментални процес у развоју људских ресурса. С тим у вези, овај рад је настао као 

потреба да се сагледају постојеће компетенције социјалних радника у палијативном 

збрињавању и збрињавању на крају живота. 

На основу литературе која обрађује теме историје хоспис и палијативног збрињавања (Lutz, 

2011; Winslow & Meldrum, 2013), закључује се да је савремени хоспис покрет настао  као 

друштвена (социјална) реакција на социјалну изолацију умирућих особа (Богићевић 2019; 

Богићевић, 2020). Иако је од оснивања савременог хоспис покрета прошло више од педесет 

година,  област палијативног, односно хоспис збрињавања је у Србији и даље непозната, 

како у стручној тако и у широј јавности (Богићевић, 2020). За социјални рад се каже да је 

уткан у сам почетак палијативног збрињавања, као веома важан, често и пресудан део 

свеобухватне бриге о особама и члановима њихових породица који се суочавају са тешком 

и неизлечивом болешћу (Beresford, Adshead & Croft, 2007; Radbruch & Payne 2009: 

Богићевић 2019; Весић, 2021). Основни циљ палијативног збрињавања је постизање 

највећег могућег степена квалитета живота оболеле особе и чланова његове породице у 

датим околностима (World Health Organization 1990; Савет Европе 2004). Много тога што је 

данас могуће, пре свега када је у питању збрињавање у кућним условима, не би било могуће 

без искусних и у идеалним случајевима специјализованих социјалних радника за 

палијативно збрињавање. Социјални рад је фокусиран на личне и социјалне промене које 

су настале као резултат болести, а утичу на корисника (пацијента), његову породицу, 

социјалну мрежу и заједницу. На крају живота, важно је помоћи људима да искористе 

преостало време на најбољи начин за себе и своју породицу, а социјални радник ће помоћи 

у успостављању стабилности у породици (Monroe, 2010; Lloyd-Williams, 2008; Богићевић, 
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2019). Како би социјални радник на адекватан начин одговорио на ове, често сложене и 

компликоване потребе и изазове својих корисника и њихових породица, неминовно је да 

располаже одговарајућим корпусом знања и вештина из области палијативног збрињавања.  

Научни циљ истраживања je био стицање ближих сазнања о укључености и компетентности 

социјалних радника у Србији у пружању неспецијализованог палијативног збрињавања. 

Желели смо да утврдимо да ли су социјални радници генерално упознати са принципима 

палијативног збрињавања, односно да ли их препознају у свакодневном раду са различитом 

категоријом корисника, да утврдимо на који начин самопроцењују своје компетенције у 

раду са терминално оболелим особама и члановима њихових породица, као и да ли 

социјални радници имају потребу за додатним знањима и вештинама из области 

палијативног збрињавања. 

Узорак је чинило 150 испитаника запослених у организацијама и установама социјалне и 

здравствене заштите. У истраживању се користила анкета као метод и техника испитивања. 

Упитником су прикупљени подаци о ставовима и искуствима запослених. Упитник се 

састоји из пет делова: Упитник о социодемографским варијаблама; Подаци за утврђивање 

у ком обиму се социјални радници у свакодневном послу сусрећу са случајевима 

терминално оболелих особа; Подаци у вези ставова о палијативном збрињавању и 

евентуалних отпора према већем ангажовању социјалних радника у овој области; Подаци 

везани за компетентност социјалних радника за пружање услуга палијативног збрињавања 

и збрињавања на крају живота; Подаци о едукацији из области палијативног збрињавања и 

потребама социјалних радника за унапређењем компетенција у области палијативног 

збрињавања.  

Резултати истраживања указују на то да је општа хипотеза потврђена (Претпоставља се да 

се социјални радници као неспецијализовани пружаоци услуга палијативног збрињавања, у 

обављању свакодневних послова, често сусрећу са особама које имају потребу за 

палијативним збрињавањем, а да при том немају у довољној мери развијене компетенције 

за рад са овом категоријом корисника), такође су потврђене посебне хипотезе бр. 1, 3, 4 и 

6 (Већина испитаника је упозната је са принципима палијативног збрињавања и препознају 

палијативно збрињавање као део свог посла; Већина испитаника има отпор или нелагоду у 

раду са терминално оболелим особама због недовољно развијених компетенција за 

палијативно збрињавање и збрињавање на крају живота; Већина испитаника исказаће 
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потребу за додатним програмима едукација како би унапредили своја знања и вештине за 

рад са тешко и терминално оболелим особама и члановима њихових породица; Није 

утврђена статистички значајна повезаност између година стажа испитаника и похађања 

акредитованих обука на тему палијативног збрињавања). Резултати истраживања указују 

на то да су делимично потврђене хипотезе бр. 2 и 5 (Испитаници без завршених додатних 

обука лошије процењују властите компетенције за палијативно збрињавање и збрињавање 

на крају живота; Испитаници са мање година радног стажа позитивније процењују 

властите компетенције за палијативно збрињавање у односу на искусније колеге). Дакле, 

није било хипотеза које су истраживањем оповргнуте. 

 

Кључне речи: компетенције социјалних радника, палијативно збрињавање, збрињавање на 

крају живота, социјални рад у палијативном збрињавању. 
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Abstract 

 

Competences are indicators of our abilities and the basic unit in the development of human 

resources and the language of communication in performance, efficiency, and effectiveness. 

Competence in social work implies the relevant education and ability to perform work-related 

assignments and to achieve the goals of social work in line with the ethical code of the profession. 

The understanding of competences and their proper recognition in a work environment, as well as 

their identification and definition, represents a fundamental process in the development of human 

resources. In that regard, this paper emerged from the need to identify the existing competences of 

social workers in palliative care and end-of-life care. 

Based on the literature that covers the history of hospice and palliative care (Lutz, 2011; Winslow& 

Meldrum, 2013), it can be concluded that the contemporary hospice movement originated as a 

societal (social) reaction to the social isolation of dying persons (Bogićević, 2019; Bogićević, 

2020). Even though fifty years have passed since the founding of the contemporary hospice 

movement, the field of palliative or hospice care in Serbia is still an unknown among professionals 

and in the general public (Bogićević, 2020). It is said that social work is woven into the very 

beginning of palliative care as a very important, often crucial part of comprehensive care of persons 

and their family members who are facing a difficult and untreatable disease (Beresford, Adshead, 

Croft, 2007; Radbruch, Payne, 2009; Bogićević, 2019; Vesić, 2021). The basic goal of palliative 

care is to attain the highest possible quality of life for the patients and their families in the given 

circumstances (World Health Organization, 1990; Council of Europe, 2004). Many of the things 

that are possible today, mostly regarding home care, would not be possible without the experienced 

and, ideally, specialised social workers for palliative care. Social work focuses on personal and 

social changes that arise as a result of the disease, which affect the users (patients), their families, 

social networks and the community. At the end of life, it is important to help people to use the 

remaining time in the best possible way for themselves and their families, and the social worker is 

there to help with the establishing of family stability (Monroe, 2010; Lloyd-Williams, 2008; 

Bogićević, 2019). In order for a social worker to adequately respond to these often complex and 

complicated needs and challenges faced by their beneficiaries and their families, they must have a 

relevant body of knowledge and skills in the field of palliative care at their disposal.  
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The scientific goal of the research was to obtain more information about the inclusion and 

competence of social workers in Serbia in the provision of non-specialised palliative care. The 

objective was to determine if the social workers in general are familiar with the principles of 

palliative care, that is, if they recognise them in their daily interactions with different categories of 

users, to establish how they self-evaluate their competences in working with terminally ill persons 

and their family members, and to identify whether social workers have a need for additional 

knowledge and skills in the field of palliative care. 

The sample consisted of 150 respondents employed in social and health care institutions. The 

methods used in the research included surveys and questionnaires. The questionnaire was used to 

collect information on the attitudes and experiences of employees. The questionnaire consisted of 

six parts: Questionnaire on sociodemographic variables; Information to determine how many cases 

of terminally ill persons social workers face in their day-to-day tasks; Information concerning the 

attitudes on palliative care and potential resistance to a greater engagement of social workers in 

this field; Information concerning the competence of social workers for the provision of palliative 

care services and end-of-life care; Information on education in the field of palliative care and the 

needs of social workers for the improvement of competences in the field of palliative care.  

The survey results show that the general hypothesis was accepted (It is assumed that social workers 

as non-specialised providers of palliative care services in their day-to-day tasks often meet persons 

who have a need for palliative care, without possessing sufficiently developed competences for 

work with this category of users), and specific hypothesis nos. 1, 3, 4, and 6 were also accepted 

(Most respondents are familiar with the principles of palliative care and they recognise palliative 

care as a part of their duties; Most respondents feel resistance or discomfort in working with 

terminally ill persons because their competences for palliative care and end of life care are not 

sufficiently developed; Most respondents will express a need for additional education programmes 

in order to improve their knowledge and skills for work with severely and terminally ill persons 

and their family members; There is no statistically significant correlation between the 

respondents’ years of professional experience and the attending of accredited training on 

palliative care). The survey results show that hypotheses nos. 2 and 5 have been partially accepted 

(Respondents without completed additional training have a lower self-evaluation of their 

competences for palliative and end-of-life care; Respondents with fewer years of experience have 
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a more positive self-evaluation of their competences for palliative care compared to more 

experienced colleagues). Therefore, there were no hypotheses that have been refuted in the survey. 

 

Key words: social workers’ competences, palliative care, end-of-life care, social work in palliative 

care 
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Увод 
 

Палијативно збрињавање подразумева холистичку праксу која користи 

мултидисциплинарни приступ у решавању мултидимензионалних потреба. Изазови, 

потребе и проблеми са којима се суочавају особе оболеле од неизлечивих болести, као и 

чланови њихових породица, превазилазе компетенције било ког професионалца. 

Вишедеценијска пракса палијативног збрињавања у Европи и свету недвосмислено је 

показала и доказала свепрожимајућу мултидисциплинарност приступа пацијентима и 

њиховим породицима, а чији је неизоставни члан тима социјални радник (National 

Asociacions of Social Workers, 2004; Monroe, 2010; Downing et al., 2012; Štambuk, Obrvan, 

2017). Пракса социјалног рада у области палијативног збрињавања изнедрила је кључне 

ставове, знања и вештине. С тим у вези, овај рад је настао као потреба да се сагледају 

постојеће компетенције социјалних радника у палијативном збрињавању и збрињавању на 

крају живота у Србији. 

Иако социјални аспекти везани за фазу краја живота и подршке породици у периоду 

туговања сугеришу место за социјални рад у њој, професија је често неадекватно укључена 

у свакодневну праксу поготово ако се посматра сиситем здравствене заштите у Србији.  Ово 

је у великој супротности са потенцијалним значајним доприносима социјалних радника у 

овој области.  

Током претходне деценије у Србији су направљени одређени искораци везани за 

област палијативног збрињавања, али из данашње перспективе можемо слободно рећи да је 

ово системски, нормативно и организационо неуређена сфера нашег друштва. Како 

палијативно збрињавање као холистички приступ не постоји у систему здравствене 

заштите, те како од 2011. године до данас нису донета подзаконска акта која уређују 

социјално-здравствене установе у оквиру Закона о социјалној заштити1, тако се током 

претходних неколико година, проблематика везана за потребе особа које се суочавају са 

крајем свог живота, све више прелива на установе и пружаоце услуга из система социјалне 

заштите. Ово је неминовно отворило питања везано за компетенције социјалних радника 

                                                           
1 Закон о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", br. 24/2011), члан 60. 
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као неспецијализованих пружаоца услуга палијативног збрињавања, на основу чега се 

изродила и идеја за ово истраживање и мастер рад. 

Дакле, овај рад настао је из потребе да се истражи, обради и разуме степен 

самопроцене тренутног нивоа компетенција социјалних радника за палијативно 

збрињавање и збрињавање на крају живота. У контексту овог истраживања, социјалне 

раднике истражујемо као неспецијализоване пружаоце ових услуга, при чему истичемо да 

стандарди за рад у овој области нису званично усвојени  нити у оквиру здравственог, нити 

система социјалне заштите. Велики део палијативног збрињавања спроводи се кроз 

неспецијализоване службе, тачније, у многим случајевима, професионалци, који нису 

специјалисти у овој области пружају бригу без специјалистичке помоћи. 

Неспецијализовано, односно опште палијативно збрињавање, треба да буде обавеза свих 

професионалаца, а обухвата установе за смештај корисника и корисника дуготрајне неге 

(Савет Европе, 2004; Radbruch, Payne, 2009).  

 

Палијативно збрињавање као професионална делатност и веома важан аспект 

друштвене бриге о особама које болују од неизлечивих болести и члановима њихових 

породица, већ више деценија чека системско решење које би било операционализовано кроз 

различите моделе у пракси. Социјални радници су неизоставни део сваког 

интердисциплинарног тима за палијативно збрињавање, а овим радом је потврђено да се 

ова професија готово свакодневно сусреће у професионалном раду са категоријом 

терминално оболелих особа, те да уз адекватне едукативне програме, својим знањима и 

вештинама представљају значајан ресурс за развој палијативног збрињавања у Србији. 
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1.Теоријска разматрања 
 

Један од најчувенијих цитата Сисили Сондерс (Dame Cicely Saunders 1918-2005), 

оснивачице савременог хоспис покрета, гласи: „Важни сте, јер сте ви - ви, и то до краја 

свог живота.  Учинићемо све што можемо да вам помогнемо, не само да мирно умрете 

него и да до смрти стварно живите”(Ferrell, 2006:4). Овај цитат вероватно на најбољи 

начин осликава сву једноставност, али и слoженост филозофије хоспис и палијативног 

збрињавања. Остварити циљеве палијативног збрињавања, односно обезбедити да 

терминално оболела особа проведе последње дане живота достојанствено до самог краја и 

на што квалитетнији начин у датим околностима, захтева посвећеност, ентузијазам, али пре 

свега стручно и професионално особље. 

Темама стандарда, норми и компетенција у области палијативног збрињавања 

посвећена су бројна истраживања, научни текстови, али и бројни национални прописи и 

међународне препоруке (National Association of Social Workers, 2004; Radbruch & Payne, 

2009; Reith & Payne, 2009; Palliative Care Competence Framework, 2014; Palliative & End of 

Life Care Social Work Standards, 2020). Међутим, у овом делу о теоријским разматрањима 

желели бисмо мало дубље да зађемо у саму срж проблематике коју обрађујемо, а то је тема 

смрти и умирања, пре него што детаљно обрадимо дефиницију и принципе палијативног 

збрињавања. Смрт је одувек била тема  интересовања многих мислиоца, филозофа и наука. 

Тако на пример Валтер (Walter, 1994) говори о три идеална типа или конструкције култура 

смрти: традиционалној, модерној и неомодерној смрти. Традиционална култура смрти је 

описана као религиозна, где је вера била важна, а свештеник је био ауторитет који је био 

позван да умирућем пружи мир. У савременом друштву, смрт се из свакодневног живота 

људи преселила у болнице и установе. Клиничари и медицинска наука заменили су 

свештеника и религију као ауторитете. У неомодерном друштву, као и у садашњем 

друштву, пацијентова аутономија и самоопредељење су веома цењени. Ова три приступа 

смрти које је описао Валтер могу постојати истовремено како унутар друштва тако и унутар 

појединца, а такође и њихов значај може варирати током времена. 
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Перцепција онога што се подразумева под добром смрћу2 може варирати у 

зависности од места и културе. Важеће норме, обичаји и ритуали везани за смрт у одређеном 

друштву неминовно утичу и наш приступ смрти и умирању.  

Често у литератури можемо наићи на поделу биолошке и социјалне смрти. Биолошка 

смрт је иреверзибилан догађај који означава крај физичког постојања. Традиционално ову 

смрт одређују лекари у односу на рад срца и плућа (Presidents Commisison for the Study of 

Ethical Problems and Medicine and Biomedical and Behavioral Researsh, 1981). Социјална смрт 

се користи да опише и објасни читав низ различитих ситуација као што су искуства болести 

и умирања, одговор у процесу туговања, па до тога како делови популације бивају 

третирани другачије у друштву (Sweeting, Gilhooly, 1992; Весић, 2021). Особа која услед 

болести доживљава губитак свог социјалног идентитета, односно како се болест развија, 

све више доживљава различите губитке, доживљава социјалну смрт пре биолошке 

(Sweeting, Gilhooly, 1997; Весић, 2021).  

Порицање умирања, које чини процес умирања невидљивим или чак одсутним, често 

се описује као доминантни друштвени дискурс у западном свету (Yalom, 1980). Међутим, 

говорити о смрти и умирању, и о вољи умирућег на крају живота, наравно, није лако. Ако 

чинимо смрт „видљивом“ отвара се простор за живот, посебно током процеса умирања. 

Иако је танатологија научна дисциплина, која има за предмет проучавања представе о 

смрти, њену симболичку репрезентацију, процес и доживљај умирања, као и бројне ритуале 

и веровања који прате смрт и сахрану, те њен холистички приступ може бити од помоћи у 

разумевању хосписа и палијативног збрињавања. У нашој сфери интересовања је 

доминантно палијативно збрињавање као практична дисциплина која је своја теоријска 

                                                           
2 „Истраживачки пројекат на Медицинском факултету Универзитета Калифорније у Сан Дијегу прегледао је 

доступна истраживања која су разматрала шта је добра смрт. Открили су да постоји 11 области које су повезане са 

добром смрћу. Три највеће области које су пронађене у свим групама биле су у могућности да пренесу специфичне 

информације о томе како желе да умру, да буду ослобођене бола и да доживе емоционално благостање, бавећи се 

квалитетом живота који су желели пре смрти. Други фактори који су били укључени у добру смрт били су религија 

или духовност и осећај окончања живота. Људи који умиру желе да буду у могућности да бирају третман, да буду 

третирани достојанствено и да имају добре односе са неговатељима. Бити са члановима породице и рећи збогом је 

такође важно у доброј смрти. Такође, у свом раду са палијативним збрињавањем, додао бих још један фактор на 

основу извештаја медицинских сестара. Кажу да када умирући доживе визију на самртној постељи вољене особе 

која је преминула, то им помаже да се смире и умире за мирнију смрт.“ Преузето са: 

https://www.psychologytoday.com/za/blog/understanding-grief/202003/what-is-good-death (Посећено 05.09.2022. год.). 

https://www.psychologytoday.com/za/blog/understanding-grief/202003/what-is-good-death
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знања током година развијала у оквиру палијативне медицине, психолошких наука и 

наравно социјалног рада.  

Дефиницијама, принципима и моделима палијативног збрињавања ћемо управо 

посветити посебну пажњу на наредним странама овог рада.  

 

1.1 Дефиниција и основни принципи палијативног збрињавања 

 

Иако потпуна усаглашеност око употребе термина и синонима из области хоспис и 

палијативног збрињавања није у потпуности постигнута у Европи, пре свега због 

различитости култура, језика, али и локалних и националних путева којима се развијало 

хоспис збрињавање, потрудићемо се да овим радом појаснимо кључне појмове и прикажемо 

најзначајније дефиниције.  Док се и у Србији не постигне концензус око јасне 

терминологије, можемо се руководити важећом дефиницијом Светске здравствене 

организације, али и радним дефиницијама Европске асоцијације за палијативно збрињавање 

(EAPC) наведеним у документу Бели папир о стандардима и нормама за палијативно 

збрињавање у Европи: део 13 (Radbruch & Payne, 2009). 

Светска здравствена организација је објавила дефиницију палијативног збрињавања 

још 1990. године (WHO, 1990), а 1998. године дефиницију палијативног збрињавња деце. 

Ова организација је 2002. године ревидирала дефиницију која гласи „палијативно 

збрињавање је приступ који побољшава квалитет живота пацијената и њихових 

породица, суочавајући се са проблемима који прате болести које угрожавају живот, кроз 

превенцију и олакшавање патњи путем раног откривања и непогрешиве процене и лечење 

бола и других симптома болести: физичких, психосоцијалних и духовних.” (WHO, 2002). 

Азијско-Пацифичка мрежа за хоспис и палијативно збрињавање и Афричка асоцијација за 

палијативно збрињавање су прилагодиле ову дефиницију Светске здравствене 

организације, док су друге организације (American Academy of Hospice and Palliative Care, 

2016; Canadian Hospice Palliative Care Association, 2019; Palliative Care Australia, 2019; The 

                                                           
3 White Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: part 1 
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National Council for Palliative Care, 2019) такође креирале сопствене дефиниције по угледу 

на ову. 

Због доста непознаница и неразумевања терминологије из ове области, чини нам се 

посебно значајним описати радне дефиниције око којих је постигнут консензус у оквиру 

Европске асоцијације за палијативно збрињавање. Одређења Европске асоцијације нам се 

чине културолошки и географски најблискијим и веома значајним за разумевање предмета 

истраживања, а преводе на српски језик је могуће пронаћи у публикацији „Палијативно 

збрињавање – водич за запослене у социјалној заштити“ (Богићевић, 2020). 

Иако се термини палијативно збрињавање и хоспис збрињавање сматрају 

синонимима, у различитим говорним подручјима и системима се корсите у другачијем 

контексту. Иако се из дефиниција не види суштинска разлика, Европска асоцијација за 

палијативно збрињавање одређује оба појма, па тако за палијативно збрињавање (енгл. 

Palliative Care) наводе да је „активна, свеобухватна брига о пацијентима чија болест не 

реагује на третман лечења. Контрола бола и других симптома, као и решавање социјалних, 

психолошких и духовних проблема је најважније. Палијативно збрињавање је 

интердисциплинарни приступ који обухвата пацијента, породицу и заједницу. Палијативно 

збрињавање афирмише живот и гледа на смрт као нормалан процес; то значи да нити 

убрзава нити одлаже смрт. Палијативно збрињавање је ту да омогући најбољи квалитет 

живота до тренутка смрти“ (Богићевић, 2020:7). У Србији се често могу чути термини 

„палијативна нега“ и „палијативно лечење“, за које недвосмислено можемо тврдити да су 

„ужи“ у односу на горе наведену дефеницију. 

Забуну може унети и употреба термина „хоспис“ (енгл. Hospice). За хоспис 

збрињавање, Европска асоцијација наводи да је „целовит приступ особи, с циљем да се 

задовоље све њене потребе - физичке, емоционалне, социјалне и духовне. Код куће, у 

дневном центру и у хоспису пружа се збрињавање особама које се суочавају са крајем 

живота, као и њиховим ближњима. Стручно особље и волонтери раде у оквиру 

мултидисциплинарних тимова који збрињавање базирају на индивидуалним потребама и 

личном избору пацијента, са фокусом на одсуство бола, достојанство, удобност и спокој“ 

(Богићевић, 2020:7). 
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„Термин збрињавање на крају живота (енгл. Еnd of Life Care) се често може 

разумети на два начина. Први начин обухвата дужи временски период (једна до две године) 

у оквиру којег пацијент, чланови породице или здравствени радници постају свесни да 

болест има ограничену прогнозу. У овом смислу се често користи као синоним за 

палијативно или хоспис збрињавање.  Други начин се односи  на збрињавање током 

последњих 48-72 сата живота и представља специфичну област у оквиру палијативног 

збрињавања“ (Богићевић, 2020:8). За потребе овог рада, али и како би се у потпуности 

разумела улога социјалних радника у овој области, определићемо се други начин. 

Старији термин који је употребљаван за свеобухватно збрињавање пацијената са 

узнапредовалим карциномом и ограниченим трајањем живота је терминално збрињавање 

(енгл. Тerminal Care). Овај термин готово да се више не употребљава, а савремини 

приступи обухватају период од момента дијагнозе болести. 

Још један важан термин, близак и нашем систему социјалне заштите је предах 

збрињавање (енгл. Respite Care). „Чланови породице, као и друге блиске особе у улози 

примарних (неформалних) неговатеља које су континуирано укључене у збрињавање 

пацијената код куће, могу патити од синдрома сагоревања. Предах збрињавање може 

понудити пацијентима и члановима породица планирани или непланирани одмор. Предах 

услуга се може спроводити кроз дневни центар, стационар (in/patient unit) или 

специјализовано збрињавање у кући“ (Богићевић, 2020:8). 

Разумевање различитих термина из области палијативног збрињавања и њихово 

појмовно разграничење важно је, не само због развоја научно-теоријских сазнања и 

спровођења квалитетне практичне делатности, већ како би се конципирао адекватан систем 

подршке прилагођен културолошким особеностима друштва. Сагледавајући из угла 

речника социјалног рада и система социјалне заштите, напред наведена терминологија 

требало би да је блиска и разумљива. 

Основни циљ палијативног збрињавања је постизање највећег могућег степена 

квалитета живота умируће особе (и чланова породице) у датим околностима. Светска 

здравствена организација је дефинисала и основне карактеристике палијативног 

збрињавања: Обезбеђује ублажавање бола и других симптома који изазивају патњу; 
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Афирмише живот и посматра умирање као нормалан процес; Нити убрзава, нити одлаже 

смрт; Укључује и психолошке и духовне аспекте збрињавања; Помаже оболелима да живе 

што активније до смрти; Подразумева тимски приступ задовољавању потреба пацијената и 

њихових породица, укључује саветовање у периоду туговања након смрти пацијента, 

уколико је потребно; Побољшава квалитета живота и може позитивно утицати на ток 

болести (WHO, 2010). 

„Свака служба, односно тим за палијативно збрињавање, треба да се темељи на низу 

заједничких вредности и принципа у које спадају: уважавање независности и достојанства 

корисника, потреба за индивидуалним планирањем и одлучивањем и холистички приступ“ 

(Downing et al., 2012:5).  Узимајући у обзир ове принципе, приметно је да се преклапају са 

принципима савременог социјалног рада уопште, односно принципима рада у систему 

социјалне заштите у Србији. Сходно томе, социјални радници, односно стручни радници и 

водитељи случаја, треба да се руководе следећин принципима: независност, достојанство, 

однос са пацијентом, квалитет живота, став према животу и смрти, комуникација, едукација 

јавности, мултидисциплинарни приступ, губитак вољене осoбе (Radbruch & Payne, 2009.). 

Независност означава препознавање и поштовање вредности сваке особе, као независне и 

јединствене. Збрињавање се пружа тек када су пацијент и/или породица спремни и сагласни 

са збрињавањем (Radbruch & Payne, 2009). Право сваке особе је, да у мери у којој је 

способна, доноси одлуке и преузима одговорност за себе и своје поступке, па са тим у вези 

треба истаћи да социјални радник своју помажућу улогу усмерава „ка циљу који клијент 

жели за себе и своју породицу“ (Жегарац, 1998; наведено у Видановић 1998:31). 

Поштовање људског достојанства „као базичних вредности и полазног принципа у 

социјалном раду сматра се кључним у напору да се изађе у сурет потребама људи без 

скрнављења њихове личности“ (Жегарац, 1998; наведено у Видановић 1998:31), што у 

контексту палијативног збрињавања значи да професионалци „пружају услуге палијативног 

збрињавања с поштовањем, отворено и уважавајући све личне, културне и верске 

вредности, уверења и обичаје, као и законе сваке поједине земље (Downing et al., 2012:5). 

Живети достојанствено до само краја је један од циљева палијативног збрињавања и у 

његовој реализацији социјални радници често имају пресудну улогу. 
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Однос између корисника и пружалаца услуга/социјалног радника треба да буде 

помагачки однос заснован на консултацији, партиципацији, партнерству и контроли, а 

представља основу за подршку кориснику да оствари своје циљеве (Жегарац, 2015). 

„Чланови тима за пружање палијативног збрињавања треба добро да сарађују са 

корисником (пацијентом) и његовом породицом“ (Богићевић, 2020:10). Како је однос 

сараднички, корисник и чланови његове породице су равноправни чланови 

мултидисциплинарног тима у постављању циљева, доношењу одлука, односно приликом 

планирања збрињавања. 

Квалитет живота, према одређењу Светске здравствене организације (СЗО) представља 

„перцепцију појединца о сопственом положају у животу у контексту културе и система 

вредности у којима живи, као и у односу на његове сопствене циљеве, очекивања, стандарде 

и интересовања (Чанковић и сар., 2011). Као такав, квалитет живота представља један од 

основних циљева палијативног збрињавања. Улога социјалних радника огледа се у томе да 

се постигне и/или очува, унапреди квалитет живота оболеле особе.  

Став према животу и смрти се описује на начин да сви професионалци треба да буду 

упознати са ставом да палијативно збрињавање гледа на смрт као на природан процес. 

„Палијативно збрињавање не настоји да убрза нити да одложи смрт“ (Downing et al, 2012:6). 

Сви чланови мултидисциплинарног тима за палијативно збрињавање помажу да се 

препознају вредности живота, природан процес смрти, као и чињеница да и живот и смрт 

подједнако доприносе сагледавању сопствене стварности (Radbruch & Payne 2010). За 

социјалног радника је важно да буде културно компетентан како би своје задатке обављао 

у складу са перспективом и очекивањима припадника различитих култура (Жегарац, 2016). 

Добра комуникација je предуслов како квалитетног социјалног рада, тако и успешног 

палијативног збрињавања. Комуникација се односи на интеракцију између особља и 

корисника (оболеле особе, чланова породице и блиских особа), интеракцију унутар 

породице, али и са другим службама и професионалцима укљученим у збрињавање. Својим 

добрим интерперсоналним вештинама социјални радници би требало да буду узор и 

осталим члановима тима, као што су лекари и медицинске сестре. 
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Едуковање јавности је веома важно како би се у потпуности разумели циљеви, али и 

целокупна филозофија палијативног збрињавања. „Сваки човек неминовно се суочава са 

смрћу и умирањем, те је  неопходно стварати у јавности климу прихватања палијативног 

збрињавања и подизати свест о његовом значају“ (Богићевић, 2020:10). 

Мултидисциплинарни и интердисциплинарни приступ су важне карактеристике како 

палијативног збрињавања, тако и социјалног рада. Мултидисциплинарни тим формира се у 

оквиру службе, односно организације или  институције, састављен је од професионалаца 

различитих професионалних подручја који се удружују у остваривању поставњеног плана 

и циља, а међусобно се подржавају у раду. У Палијативном збрињавању 

мултидисциплинарни тим укључује чланове различитих здравствених, али и других 

професија, како би се одговорило на физичке (здравствене), емоционалне, социјалне и 

духовне потребе оболеле особе и породице. Уз лекара и медицинску сестру, социјални 

радници се сматрају неопходним члановима основног тима за палијативно збрињавање 

(Downing et al., 2012; Radbruch & Payne 2010, Жегарац, 2015). 

Губитак вољене особе је универзални феномен, неминовност са којом се суочава свако и 

свуда. Свако има некога кога нема. „Палијативно збрињавање се не завршава у тренутку 

када корисник премине, већ се наставља пружањем подршке ожалошћеним особама из 

окружења током периода туговања. Социјални радници имају важну улогу у овој 

компоненти палијативног збрињавања“ (Богићевић, 2020:11). 

Након приказа дефиниција, циљева и основних принципа и вредности палијативног 

збрињавања, неопходно је разумети различите моделе, односно окружења у којима се 

хоспис и палијативно збрињавање може спроводити. 

 

1.1.1 Модели пружања палијативног збрињавања 

 

Светска здравствена организација је препознала да особе којима је потребно 

палијативно збрињавање радије остају код куће, а како би се поштовала ова њихова жеља, 

програми палијативног збрињавања треба да буду интегрисани у постојеће системе 

здравствене заштите како би се омогућило да збрињавање на крају живота буде доступно и 
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у домовима пацијената (WHO, 2018). Док са једне стране истраживања показују да је ово 

растућа жеља и потреба људи (Gomes, Higginson, Calanzani et.al., 2012; Higginson, Sarmento, 

Calanzani, 2013), са друге стране упозоравају да здравствене и социјалне службе нису у 

довољној мери спремне да одговоре на ове потребе пацијената, односно корисника. Поред 

збрињавања у кући, окружења у којима се спроводи палијативно збрињавање су и дневни 

боравци, болнице, хосписи, установе социјалне заштите за смештај и дуготрајну негу. 

Укратко ћемо појаснити сваки од ових модела. 

Палијативно збрињавање корисника у кућним условима - Збрињавање пацијента у 

кућним условима је кључни елемент (златни стандард) сваког модела пружања услуга 

палијативног збрињавања, будући да се на тај начин пацијенту омогућава збрињавање у 

познатом окружењу, очување јединства породице, поштовање традиције и културе 

пацијента. Као што смо већ поменули, бројне студије потврђују да би већина људи више 

волела да им се збрињавање пружа у сопственом дому (Martin et al., 2005; Blauensteiner, 

2010) као и да се добро организованим збрињавањем у кућним условима унапређује 

квалитет живота пацијената са хроничним, прогресивним, неизлечивим болестима, као и 

њихових породица/старатеља. Имајући у виду потребу за пружањем подршке члановима 

породице пацијента и другим неформалним неговатељима, може се лако закључити да је 

породични дом често најбоље место за пружање услуга палијативног збрињавања. 

Међутим, не увек и не за свакога. Минимални пакет услуга кућног палијативног 

збрињавања треба да обухвата: холистичку процену и планирање збрињавања; контролу 

бола и других симптома болести, доступност потребних лекова и медицинских средстава; 

збрињавање у последњим фазама живота; психолошку, социјалну и духовну подршку; 

подршку породици пацијента у периоду туговања/ожалошћености, волонтерску подршку. 

Палијативно збрињавање у дневним хоспис центрима - На међународном плану у 

области хоспис и палијативног збрињавања користе се различити термини: : Day Hospice, 

Day Care Hospice, Hospice Day Care Centre, Palliative Day Care Service, итд. Међународна 

асоцијација за хоспис и палијативно збрињавање (International Association For Hospice and 

Palliative Care) објединила је све ове термине у један - Hospice/Palliative Day Care Unit 

(Doyle, 2021). 
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У Србији постоји стандардизована услуга дневног боравка (Правилник о ближим 

условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, 2013), која се не односи на 

палијативне пацијенте, али у оквиру које је, уз мало флексибилности, могуће подвести 

услугу дневног хосписа. Хоспис дневни центар је организациона јединица која пружа 

услуге корисницима чије је здравствено стање довољно стабилно за функционисање ван 

кућних услова, а у оквиру њихове локалне заједнице. Хоспис дневни боравак може бити 

организован као самостална услуга или у оквиру хосписа, домова за смештај и негу или 

других институција. Неке од услуга у дневном хоспису су: медицинске (контрола симптома, 

нега, купање и сл.), социјалне, рехабилитационе (масажа, физиотерапија), окупационе. Ова 

услуга омогућава и мали предах члану породице који носи највећи терет збрињавања 

(Богићевић, 2020). 

 

Палијативно збрињавање у хоспису - Хоспис је високо специјализована установа која 

пружа палијативно збрињавање пацијентима чији симптоми болести нису добро регулисани 

у кућним условима и утичу на квалитет живота пацијента и чланова његове породице, тако 

да се овим приступом уједно побољшава и квалитет живота и породице пацијента. У 

хоспису се прави план збрињавања за сваког пацијента појединачно, како би се пацијент 

потпуно збринуо у свим, њему важним, аспектима живота. Да би се план палијативног 

збрињавања у хоспису спровео према нормираним критеријумима, потребан је 

интердисциплинарни приступ. Развијени су тимови: а) за пружање медицинске помоћи и 

неге, физикалне медицине и рехабилитације,  б) за психосоцијалну подршку пацијенту и 

породици током живота пацијента и након његове смрти, в) едукацију пацијената и чланова 

породице, г) волонтерски тимови. (Nemeth, Rottenhofer, 2004). Пацијенту и члановима 

породице је обезбеђен и систем духовне и теолошке подршке.  

 

Јединице за палијативно збрињавање или болничко одељење за палијативно збрињавање 

(енгл. Palliative Care Unit) је организациона структура у којој ради тим обучен за 

специјалистичко палијативно збрињавање. Главни разлог за смештај у јединицу за 

палијативно збрињавање је прогресија симптома болести који се не могу регулисати у 

кућним условима.  Право на смештај у јединицу остварују пацијенти код којих је завршено 

или обустављено специфично лечење и спроводи се само симптоматско.  
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Модел палијативног збрињавања у Србији налаже да пацијент буде примљен у 

јединицу за палијативно збрињавање на 14 дана када је породици палијативног пацијента 

потребан предах, када постоји потреба за збрињавањем у последњим фазама живота и када 

се пацијент све чешће обраћа хитној служби за помоћ због недовољно oкупираних 

симптома основне болести. Према постојећој регулативи, да би се смештај у јединицу за 

палијативно збрињавање реализовао, потребан је и упут лекара службе кућног лечења. 

Према препорукама Европске асоцијације за палијативно збрињавање, оптималан 

број кревета по јединици за палијативно збрињавање је 8 - 12 кревета. Организационо је 

најбоље да собе буду једнокреветне или четворокреветне. Свака соба требало би да има 

купатило и буде прилагођена особама са инвалидитетом. Пожељно је да јединица поседује 

дневну собу и кухињу, као и просторију за чланове породице, у случају да желе да преноће. 

На једног пацијента би требало планирати ангажовање једне или две медицинске сестре. 

Поред медицинског и психосоцијалног дела тима, духовника и теолога, на располагању 

јединици за палијативно збрињавање треба да буду и логопед, окупациони терапеут, 

нутрициониста и специјалиста за лимфедеме (Radbruch& Payne, 2009). 

 

Установе за смештај корисника - И поред најбољег палијативног збрињавања у кућним 

условима, многи пацијенти ће бар повремено морати да бораве одређено време у 

стационарним установама где ће се лакше решити њихови комплексни проблеми, а 

породицама пружити могућност да предахну. Боравак у хосписима и јединицама 

палијативног збрињавања је ограничен, а многи пацијенти, из медицинских или чешће 

социјалних разлога, не могу адекватно бити збринути у својим домовима. Из тог разлога, 

неминовно је да се опредељују за смештај у установама социјалне заштите. Према 

Правилнику о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите 

(2013), установа социјалне заштите са смештајем у којој се обезбеђује и здравствена 

заштита је домски смештај. Испуњеност услова за обављање здравствене делатности 

одређује Министарство здравља, а здравствена услуга се пружа у складу са Законом о 

здравственој заштити (Закон о социјалној заштити, 2011, члан 59). 

 

Болнички тим за палијативно збрињавање - Болнички тим пружа саветодавне услуге у 

домену специјалистичког палијативног збрињавања осталим лекарима, породици и 
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пацијенту. Познат је и као мобилни тим чији је примарни циљ ублажавање вишеструких 

симптома палијативним пацијентима који су смештени у болничка одељења других 

специјалности, уз едукацију особља. Својим радом утичу на побољшање збрињавања након 

отпуста пацијента из болнице у јединицу за палијативно збрињавање или стационарни део 

хосписа. Према Белом папиру о стандардима и нормама за хоспис и палијативно 

збрињавање у Европи: део 2. пожељно је да болница која има капацитет за смештај 250 

пацијената има бар један овакав тим. Чланови мобилног тима би требало да буду 

специјализовани за ову област (Radbruch & Payne, 2009). 

 

1.1.2 Корисници палијативног збрињавања 

 

Основни циљ доброг палијативног збрињавања је одржавање што бољег квалитета 

живота како пацијената, тако и чланова њихових породица у постојећим околностима. 

Свака тешка болест снажно утиче на квалитет живота не само пацијента већ и чланова 

његове породице, тако да се јединицом збрињавања сматра пацијент и његова 

породица, када је реч о палијативном збрињавању. Из тог разлога, када се говори о свим 

аспектима збрињавања увек се има у виду комплетна „јединица збрињавања”. 

Уколико се корисници посматрају из угла болести, односно уколико се говори о 

пацијентима, групе болести које захтевају палијативно збрињавање су: малигне болести; 

кардиоваскуларне болести (исхемијске болести срца, цереброваскуларне болести); 

дијабетес мелитус; хроничне опструктивне болести плућа; АИДС, саобраћајне несреће и 

трауматизам; као и неуролошке болести (Паркинсонова болест, деменција, Алцхајмерова 

болест, АЛС). 

Велико поље палијативног збрињавања усмерено је на палијативно збрињавање 

деце. „Асоцијација за палијативно збрињавање деце (Association for Childerns Palliative Care 

– ACT) идентификовала је четири категорије стања која ограничавају и угрожавају живот, 

која захтевају палијативно збрињавање: Категорија 1: Стања која угрожавају живот детета 

код којих је могућа куративна терапија, али је њен исход неизвестан. Палијативно 

збрињавање је неопходно уколико терапија не да жељене резултате или током акутне кризе, 
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све док је живот детета угрожен. Када дође до дуготрајне ремисије или након успешне 

куративне терапије, потреба за палијативним збрињавањем престаје. У ову категорију 

спадају: малигне болести, иреверзибилне инсуфицијенције срца, јетре и бубрега.  

Категорија 2: Стања код којих је прерана смрт неизбежна, али којима може да претходи дуг 

период интензивне терапије у циљу продужавања живота и омогућавања учешћа у 

нормалним активностима. У ову категорију спадају: цистична фиброза и мишићна 

дистрофија. Категорија 3: Прогресивна стања код којих није могућа куративна терапија, већ 

је палијативно збрињавање једина опција и може трајати годинама (што је чест случај). 

Таква стања су, нпр. Батенова болест и мукополисахаридоза. Категорија 4: Иреверзибилна, 

непрогресивна стања која узрокују тежак инвалидитет, чији је резултат подложност 

здравственим компликацијама и могућност превремене смрти, нпр. тешка церебрална 

парализа и вишеструки инвалидитет после повреде мозга или кичмене мождине. Ова стања 

карактеришу сложене потребе у погледу збрињавања и стални ризик од непредвидивог 

догађаја или епизоде која може угрозити живот пацијента.„ (Downing et al., 2012: 12-13). 

Овим последњим цитатом заправо правимо увод у областа пружања подршке деци и 

адолесцентима који болују од тешких и неизлечивих болести. Једна од веома честих заблуда 

која се везује за палијативно збрињавње јесте да се оно пружа само старима, односно 

одраслим особама. Међутим, како од тешких и ретких болести умиру и деца, јако је важно 

да овај рад део пажње посвети и палијативном збрињавању деце. 

 

1.1.3 Палијативно збрињавање деце 

 

Од тешких и неизлечивих болести умиру и деца. Свако одговорно друштво мора 

организовати и мрежу тимова и служби који би пружали палијативно збрињавање деце. 

Земље са развијеним палијативним збрињавањем често истичу да је боље одвојити хосписе 

за одрасле и хосписе за децу. Међутим, то није увек могуће, пре свега из практичних и 

финансијских разлога (Богићевић, 2020). 

Светска здравствена организација дефинише палијативно збрињавање деце на 

следећи начин: „Палијативно збрињавање деце је свеобухватно збрињавање тела, ума и 
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духа детета и укључује пружање подршке породици. Оно почиње у тренутку постављања 

дијагнозе и наставља се независно од тога да ли дете прима терапију. Особе које пружају 

збрињавање треба да процене и ублаже физичке, психичке и социјалне патње детета. 

Делотворно палијативно збрињавање изискује широк мултидисциплинарни приступ који 

подразумева укључивање породице и коришћење ресурса који постоје у заједници; може се 

успешно применити чак и када су ти ресурси ограничени. Може се пружати у здравственим 

установама терцијарног нивоа, регионалним здравственим установама, или код куће” 

(Downing et al., 2012). 

Доступни подаци у нашој земљи указују да од 10.000 деце и адолесцената, 10 до 16 

захтева палијативно збрињавање са морталитетом у распону од 1,2 – 3,6/10.000. Наведени 

подаци упућују на претпоставку да од 1,5 милиона деце и адолецената узраста од 0-19 

година колико се процењује да има у нашој земљи, индикације за палијативно збрињавање 

може имати од 1.500 – 2.400 деце од којих сваке године умре 170-540 деце (150-200 премине 

у неонаталном периоду, а 250-300 у каснијем узрасту“ (Национална стратегија за 

палијативно збрињавање, 2009).4 

Уредба о Националном програму за палијативно збрињавање деце у Републици 

Србији  из 2016. године наводи: „Резултати бројних истраживања указују да палијативно 

збрињавање деце, када је то могуће, треба организовати у кућној средини и у породичном 

окружењу. Породично окружење могу обезбедити и особе које нису у сродству са дететом. 

Треба имати у виду да и у срединама са развијеном здравственом заштитом постоје тешкоће 

у организовању палијативног збрињавања деце. У том смислу посебно се наглашавају 

регионалне разлике у односу на расположивост и доступност палијативног збрињавања, 

недовољна сарадња здравственог и других система (социјална заштита; образовање и сл.), 

као и комуникација између професионалаца и других особа ангажованих у палијативном 

збрињавању (волонтери, удружења родитеља, итд.). Такође, истиче се проблем у 

                                                           
4 Влада Републике Србије. Национална стратегија за палијативно збрињавање. Министарство здравља 

Републике Србије. “Сл. гласник РС”, бр.17/2009, Београд; 2009. 
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препознавању потребе и начинима обезбеђивања „предаха” за чланове породице оболелог 

детета, што се посебно чини значајним за пружаоце услуга социјалне заштите.”   

Такође, значајно је истаћи и делове тачке 3.3 Јединица и јединство збрињавања и 

тачке 3.4 Управљање збрињавањем у којима се наводи да су јединица збрињавања дете и 

породица која пружа непосредну физичку, психолошку, духовну и социјалну подршку, без 

обзира на генетску сродност чланова породице са оболелим дететом (Уредба о 

Националном програму за палијативно збрињавање деце у Републици Србији, 2016). 

Породица, односно родитељски дом, треба да буде место пружања палијативног 

збрињавања кад год је то могуће (Уредба о Националном програму за палијативно 

збрињавање деце у Републици Србији, 2016). 

 

1.1.4 Тимски рад и сарадња у палијативном збрињавању 

 

Због често компликованих и бројних изазова са којима се суочавају особе оболеле 

од тешких, узнапредовалих болести које угрожавају њихове животе и утичу на њихове 

породице док покушавају да се навикну на нове околности изазване болешћу и 

ишчекивањем смрти, превазилазе знање и умеће било ког професионалца. Патња је више 

од физичких симптома и утиче на све аспекте пацијентовог живота. Из тог разлога, најбољи 

приступ представља холистичко, тј. свеобухватно палијативно збрињавање (Савет Европе, 

2003; Downing еt al., 2012). 

 Холистичко палијативно збрињавање пружа мултидисциплинарни тим, при чему су 

пацијент и чланови породице кључни чланови тима. Састав тима варира, зависно од фазе 

развоја програма или конкретних потреба пацијента у датом тренутку. Већину тимова чине 

лекар, медицинска сестра, социјални радник, духовник и волонтери. Остали стручњаци се 

укључују када постоји потреба за њиховом експертизом (Савет Европе, 2003; Downing еt 

al., 2012). На самом почетку збрињавања, док је присутан мањи број симптома, основни тим 

углавном функционише самостално. Како се пацијент ближи смрти, јављају се сложенији 

симптоми и компликованија психолошка, духовна и етичка питања, па је потребна и шира 

подршка.  
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Тимски рад у палијативном збрињавању има неколико својих посебних 

карактеристика као што су укључивање непрофесионалаца, попут волонтера и чланова 

породица; потреба да се води брига о онима који су укључени у збрињавање; важност 

емоционалних и духовних проблема (Cummings, 1998). 

Литература која обрађује тему тимског рада (Payne M, 2000, 2006; Payne N, 2001, 

Williams Lloyd, 2008) се углавом фокусира на појашњавање циљева рада, улога чланова 

тима, развоја тимова, учења и лидерства у тиму, док нема превише евиденција о томе који 

посебан модел тимског рада у палијативном збрињавању даје најефикасније резултате 

приликом пружања услуга (Gysels and Higginson, 2004). Међутим, јасно је да за ефикасно 

функционисање чланови тима треба да: имају заједнички циљ, разумеју улогу сваког члана, 

разумеју учинак других чланова тима, имају могућност за лични развој и професионални 

напредак, дефинишу циљеве и мере које ће оправдати и дозволити флексибилност када је 

то примерено (Downing et al., 2012). Мултидисциплинарни тим омогућава квалитетнију 

процену и боље доношење одлука. Сматра се да је тимски приступ кориснику, односно 

породици, безбеднији. Такође, добар тим пружа могућност за лични и професионални 

развој и учење. Добар тим подразумева добру међусобну подршку, што је најефикаснији 

начин превенције и редукције стреса на послу (Bowen, 2014; Downing et al., 2012). 

 

Социјални радник је у многим земљама неопходан члан тима. Његова улога је 

посебно значајна када се пацијенти и њихове породице суочавају са личним и социјалним 

проблемима које доносе болест, немоћ и смрт (Downing et al., 2012). О значају и улози 

социјалних радника у области палијативног збрињавања посветићемо посебан простор на 

наредним странама, док ћемо у последњем пасусу у оквиру ове теме  истаћи значај сарадње 

у палијативном збрињавању. 

 

Један тим за палијативно збрињавање помаже појединим пацијентима, односно 

породицама, а добро развијена мрежа тимова и служби за палијативно збрињавање помаже 

целокупној популацији. С обзиром да палијативно збрињавање није у надлежности само 

једног сектора, веома је важна сарадња здравственог система, система социјалне заштите и 

образовања, како би се допринело развоју и пружању квалитетног палијативног збрињавања 

(Downing et al., 2012; Bogićević, 2020).  
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Сарадња са различитим организацијама, установама и институцијама у циљу 

обезбеђивања континуриног збрињавања, односно оставривања права и интереса 

корисника, је у самој основи професионалног социјалног рада. Са обзиром да највећи број 

социјалних радника, као неспецијализованих пружаоца услуга палијативног збрињавања 

долази из сиситема социјалне заштите, тему социјалне заштите и палијативног збрињавања 

ћемо посебно елаборирати у наредном поглављу. 

 

1.1.5 Палијативно збрињавање и социјална заштита 

 

Сваки проблем, који се безуспешно решава или се уопште не решава у оквиру других 

система, завршава у систему социјалне заштите (Богићевић, 2020). Приметан је растући 

тренд да се чланови породица тешко оболелих особа, посебно у одмаклим фазама болести, 

обраћају за помоћ установама и пружаоцима услуга социјалне заштите (Ковић и сар., 2018) 

Пружаоци услуге помоћ у кући, као и колеге из установа за смештај и геронтолошких 

центара често збрињавају и умируће особе (Бркић, Весић, Николић, 2020; Богићевић, 2020). 

Препознајући палијативно збрињавање као растућу потребу у друштву, поједине приватне 

установе за смештај ову услугу истичу као компаративну предност на већ развијеном 

тржишту (Богићевић, 2020). 

Увидом у вредности, принципе и циљеве, социјална заштита и палијативно 

збрињавање су испреплетани. У мало слободнијем тумачењу, може се рећи да су принципи 

социјалног рада, преливени у (палијативну) медицину, пре свега захваљујући оснивачу 

савременог хоспис покрета Сисили Сондерс, која је између осталог била и социјални 

радник. Свакако, постојећи Закон о социјалној заштити и важећи правилници нису имали у 

виду услуге палијативног збрињавања, али је начелна подударност очигледна (Богићевић, 

2020). Међутим, треба истаћи да у области палијативног збрињавања постоји подела на 

опште и специјализовано палијативно збрињавање, што ће бити и додатно објашњено, као 

веома важан сегмент читавог рада и истраживања.  

У Извештају 67. Скупштине Светске здравствене организације, од 24. маја 2014. 

године, под називом Јачање палијативног збрињавања као компоненте свеобухватне 
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заштите током живота, наводи се, између осталог став са којим смо сагласни, да је 

неадекватна интеграција палијативног збрињавања у здравствени систем и систем 

социјалне заштите главни разлог који доприноси одсуству праведности континуиране 

заштите (World Health Assembly, 2014).  

 

Циљеви социјалне заштите у смислу Закона о социјалној заштиту у Републици 

Србији су: 1) достићи, односно одржавати минималну материјалну сигурност и независност 

појединца и породице у задовољавању животних потреба; 2) обезбедити доступност услуга 

и остваривање права у социјалној заштити; 3) створити једнаке могућности за самостални 

живот и подстицати на социјалну укљученост; 4) очувати и унапредити породичне односе, 

као и унапредити породичну, родну и међугенерацијску солидарност; 5) предупредити 

злостављање, занемаривање или експлоатацију, односно отклонити њихове последице 

(Закон о социјалној заштити, 2011). 

Имајући у виду одредбе закона, као и наведене принципе палијативног збрињавања, 

може се  закључити да поштовање и недељивост људских права подразумева:  

 Најбољи интерес корисника - пружањем унапређених услуга социјалне заштите које су, 

у највећој могућој мери, усклађене са потребама умируће особе и њене породице, и које 

се пружају уз поштовање достојанства, избора, индивидуалности и људских права. 

 Доступност услуга корисницима - задовољавање потреба умирућих особа и њихових 

породица у средини у којој живе, на локалном нивоу. Хоспис услуге су услуге у локалној 

заједници. 

 Најмање рестриктивно окружење - могућност избора и пружање подршке корисницима 

како би могли да последње часове живота проведу код куће или у локалној заједници.  

 Партиципација, одговорност и самосталност корисника - укључивање корисника у 

одлучивање у складу са сопственим интересом, планирање збрињавања уз фокусирање 

на квалитет живота умируће особе и припрему породице за смрт оболелог члана и 

период туговања. 

Даље, међусобну повезаност палијативног збрињавања и система социјалне заштите 

ћемо показати и кроз нивое палијативног збрињавања, што је било и једно од највећих 

извора инспирације за одабир ове теме и предмета истраживачког рада.  
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Савет Европе, препознајући значај уједначености квалитета и добре организације 

палијативног збрињавања у Европи, усвојио је, у новембру 2003. године, Препоруке 

Комитета министара државама чланицама у вези са организацијом палијативног 

збрињавања. Препорука представља јединствену моралну обавезу за владе свих 47 

европских земаља са укупно 800 милиона становника. У Препоруци се, између осталог, 

наводи да политика у области палијативног збрињавања подразумева разгранату мрежу 

сервиса за њено спровођење (Савет Европе, 2004). 

Препорука, такође, упућује да је корисно направити разлику између 

неспецијализованих и специјализованих служби за палијативно збрињавање, што сматрамо 

посебно важним како би се разумело место актера из система социјалне заштите у вези са 

палијативним збрињавањем.  

Огроман део палијативног збрињавања спроводи се кроз неспецијализоване службе. 

У многим случајевима, професионалци, који нису специјалисти у овој области пружају 

бригу без специјалистичке помоћи. Неспецијализовано, односно опште палијативно 

збрињавање, треба да буде обавеза свих професионалаца, а обухвата установе за смештај 

корисника и корисника дуготрајне неге (Савет Европе, 2004). Лако је закључити да 

пружаоци услуга социјалне заштите, кроз услуге помоћ у кући, дневни боравак, предах 

смештај итд. као и кроз рад са различитим категоријама деце, одраслих и старих, имају 

невероватан простор за развој неспецијализованог палијативног збрињавања (Богићевић, 

2020). 

Специјализоване службе палијативног збрињавања су службе чија је основна 

делатност ограничена на палијативно збрињавање. Ове службе треба да буду доступне у 

свим окружењима, односно да буду у стању да пруже подршку пацијенту где год да се 

налази – у сопственом дому, у болници, прихватилишту, дому за старе, амбулантама, 

специјализованим одељењима. Укључене су у збрињавање пацијената са комплексним и 

захтевним потребама и зато је неопходан већи степен обуке и више особља, у складу са 

препорученим стандардима који палијативно збрињавање чине посебном дисциплином 

(Савет Европе, 2004). 

Сличну поделу понудила је и Европска асоцијација за палијативно збрињавање, што 

само говори у прилог значају компетентности професионалаца који нису специјализовани 

за палијативно збрињавање. Европска асоцијација прави поделу на: 
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 Палијативно збрињавање као приступ - интеграција метода и принципа палијативног 

збрињавања у областима које нису специјализоване за палијативно збрињавање. 

 Опште палијативно збрињавање - професионалци који су чешће укључени у 

палијативно збрињавање (онкологија, геронтолошки центри). 

 Специјализовано палијативно збрињавање - пружа специјализоване услуге палијативног 

збрињавања (Radbruch and Payne, 2009). 

О значају нивоа стручности и компетентности, више ћемо пажње посветити у 

поглављу „Компетенције социјалних радника у палијативном збрињавању“, као 

централном и посебно значајном делу овог рада. 

 

Према Закону о социјалној заштити у Републици Србији услуге социјалне заштите 

су подељене у следеће групе:  

1) услуге процене и планирања - процена стања, потреба, снага и ризика корисника и других 

значајних особа у његовом окружењу; процена старатеља, хранитеља и усвојитеља; израда 

индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера правне заштите и других 

процена и планова;  

2) дневне услуге у заједници - дневни боравак; помоћ у кући; свратиште и друге услуге које 

подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу;  

3) услуге подршке за самосталан живот - становање уз подршку; персонална асистенција; 

обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника 

у друштву; 

4) саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге - интензивне услуге подршке 

породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; 

подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама 

у развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање породице; саветовање и 

подршка у случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС телефони; активација 

и друге саветодавне и едукативне услуге и активности; 

5) услуге смештаја - смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и 

старије; домски смештај; смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја (Закон о 

социјалној заштити, члан 40, Сл.гласник РС, бр. 24/2011). 
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Иако законодавац није имао у виду начин на који се пружају услуге социјалне 

заштите, оне по свом карактеру и садржају имају пуно сличности са хоспис концептом. То 

се пре свега односи на услуге помоћ у кући, предах смештај, а поново истичемо и да многи 

домови за старије, пре свега из приватног сектора, наводе да обезбеђују и услуге 

палијативног збрињавања (Бркић, Весић, Николић, 2020).  

Када говоримо о сличности услуге, ту пре свега имамо у виду задовољавање потреба 

и решавање проблема корисника, који неретко имају социјално-здравствени карактер.  

Закон о социјалној заштити у члану 60. наводи: „За кориснике који због свог 

специфичног социјалног и здравственог статуса имају потребу и за социјалним 

збрињавањем и за сталном здравственом заштитом или надзором могу се основати 

социјално-здравствене установе. За кориснике из става 1. овог члана могу се основати и 

посебне социјално-здравствене организационе јединице у оквиру установа социјалне 

заштите односно у оквиру здравствених установа. Министри надлежни за социјалну 

заштиту и здравље прописују стандарде за пружање услуга у установама из ст. 1. и 2. овог 

члана.” (Закон о социјалној заштити, члан 60, Сл.гласник РС, бр. 24/2011). Иако је од 

доношења Закона прошло више од десет година, нису донета подзаконска акта, односно 

правилници који би ближе уредили рад ових установа, које би суштински и садржински 

могле да уведу хоспис концепт на системски и организациони начин у Србији. 

Социјални радници се у палијативном збрињавању управо баве физичким, 

психичким, социјалним и духовним благостањем особе, током читавог тока болести, 

тачније од момента дијагнозе, током лечења, па до тренутка смрти. Палијативно 

збрињавање се на завршава у тренутку смрти оболеле особе, већ социјални радници 

настављају са пружањем услуга подршке у туговању члановима породица5. Неретко, посао 

социјалних радника обухвата послове заступања корисника управо међу здравственим 

радницима и установама. 

 

 

                                                           
5 Палијативно збрињавање почиње од момента дијагностиковања неке тешке или неизлечиве болести и не 

завршава се у тренутку смрти пацијента, већ се наставља пружањем подршке члановима породице у процесу 

жалости.  
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1.2 Социјални рад у палијативном збрињавању 

 

„На смрт болесном човеку олакшава се умирање ако му помогнемо да поднесе остатак живота,  

ако га дакле не оставимо да на нечовечан начин одболује свој живот”6 

Е.К.Рос 

 

Имати „добру смрт” значи преминути мирно и спокојно. Без патње и бола. Још 

важније, преминути у властитом дому, окружен својим најмилијима. Прилика да се 

опростимо једни од других је неповратна. Смрт која може да се антиципира даје могућност 

да се изговори - волим те, хвала ти на свему, поносан сам на тебе... „Добра смрт” значи и да 

је оболела особа имала прилику да заврши неке ствари у животу, али и да ближњи стекну 

добробит и позитивно искуство кроз улогу неформалних неговатеља. Изненадне смрти, 

толико пожељне у савременом друштву, ову могућност не дају (Богићевић, 2020). 

Напоменули смо да је савремени хоспис покрет настао је као реакција на смрт у 

изолацији и самоћи. Дакле, неминовно је да се феномени болести, умирања, смрти и 

жаловања сагледају и са социјалног аспекта. Различита обољења, као и различити видови 

смрти или начини збрињавања (лечења), могу стигматизовати појединце и породице 

(Богићевић, 2020). Човек је по својој природи социјално биће, те поједини аутори наводе да 

је један од начина угрожавања темељних људских вредности промена социјалног статуса 

особе и социјална дезинтеграција. Током болести, а поготово у узнапредовалим фазама, 

значајно се смањују интензитет и учесталост комуникације и социјалне интеракције (Lloyd-

Williams, 2008). „Особе из окружења могу реаговати удаљавањем од болесне особе, па 

пацијент има осећај усамљености, одвојености, искључености или одбачености. Међу 

најважније потребе оболелих, осим потребе за ублажавањем бола, спадају потребе за 

очувањем самопоштовања, за пажњом, саосећањем и припадношћу“ (Богићевић, 2019:81). 

Свака болест утиче на социјалне аспекте живота појединца и његове породице. С 

друге стране, социјалне прилике утичу на болест и могућности збрињавања. Социјални 

                                                           
6 Рос Елизабет Kјублер (2010): О смрти и умирању, Београд, Чигоја штампа 
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радници треба да буду део сваког терапијског тима, како би помогли пацијенту, његовој 

породици и другим колегама из мултидисциплинарног тима (Богићевић, 2019). 

Социјални радници имају важну улогу у систему палијативног збрињавања „с 

обзиром на своје искуство у разноврсним и дивергентним окружењима током свог 

професионалног рада, њихове улоге у процени и задовољавању потреба менталног здравља, 

туге, психосоцијалних аспеката благостања и њихове посвећености промовисању културно 

компетентне, ефикасне и хумане бриге, посебно са највулнерабилније особе“ (Kramer et al., 

2005 у Весић, 2021:155). 

Палијативно збрињавање, као холистички приступ, бави се целокупном проценом 

оболеле особе. То значи да се осим медицинске (процене здравственог стања) обавља и 

психосоцијална процена. Психолошки и социјални проблеми су повезани са физичким 

симптомима и утицај је увек двосмеран. Успешним решавањем ових проблема и симптома 

утиче се на побољшање квалитета живота оболеле особе и његове породице. Стручни 

радници врше процену појединаца, њихових породица и старатеља како би били сигурни 

да су одлуке које се доносе у вези са датом особом засноване на релевантним 

информацијама, и на тај начин доприносе планирању и пружању збрињавања. 

За социјални рад се често наводи да је то професија која помаже да се, уз уважавање 

различитих култура и традиција и инсистирање на доступности друштвеног живота, остваре 

загарантована људска права, као што је право на збрињавање уз могућност избора и чување 

достојанства. Социјални радници су често, између осталог, глас сиромашних и 

маргинализованих у друштву. 

Национални савет за хоспис и специјализовано палијативно збрињавање из Велике 

Британије је 1997. године дефинисао психосоцијалну подршку у оквиру палијативног 

збрињавања као: „Бављење питањима психолошке и емоционалне добробити пацијента и 

његове породице/старатеља, укључујући решавање проблема самопоуздања, сагледавања и 

прилагођавања на болест и њене последице, комуникацију, социјално функционисање и 

међуљудске односе.“ (Lloyd-Williams, 2008:8). Психосоцијална подршка укључује и 

практичне аспекте збрињавања као што су финансије, вођење домаћинства и помоћ у 

свакодневном животу; психолошка искуства и стања у суочавању са губитком и смрћу; 

духовна веровања, културу, вредносни систем. 
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1.2.1 Улоге и задаци социјалних радника у палијативном збрињавању 

 

Вишедеценијска пракса социјалног рада у области палијативног збрињавања у свету 

допринела је и великом богатству литературе која обрађује ову тему. Бројне су књиге, 

уџбеници, водичи, стручни текстови и истраживања која се баве улогом и задацима 

социјалних радника у палијативном збрињавању. Управо кроз улоге и задатке социјалних 

радника у палијативном збрињавању на најбољи начин може да се сагледа и оквир 

компетенција којима треба да овладају како би успешно и квалитетно обављали праксу. 

За почетак овог дела определили смо се за уводне речи Стандарда за палијативно 

збрињавање и збрињавање на крају живота Америчке националне асоцијације за социјалне 

раднике у којој се наводи да социјални радници, без обзира на праксу из које долазе, 

неизбежно раде са клијентима који се акутно или у дужем временском периоду суочавају 

са ситуацијама које укључују животно ограничавајуће болести, умирање, смрт, тугу и 

жалост (NASW Standards for Palliative and End of Life Care, 2004).   

„Социјални рад у палијативном збрињавању фокусиран је на личне и социјалне 

промене које су настале као резултат болести, а утичу на пацијента, његову породицу, 

социјалну мрежу и заједницу. На крају живота, важно је помоћи људима да искористе 

преостало време на најбољи начин, за себе и своју породицу. Социјални радник треба да 

помогне у успостављању стабилности у породици“ (Богићевић, 2019:82). Особе суочене са 

животно угрожавајућом болешћу често размишљају о питањима која се не постављају лако, 

али су често пресудна за добар план збрињавања. Да би збрињавање било адекватно и 

усмерено ка жељама и потребама корисника, битна је добра процена за коју је кључна 

вештина комуникације. То су тешка питања којима се преиспитује читав живот. 

Социјалним радницима су потребна додатна знања, вештине и компетенције како би се 

успешно носили са изазовима добре процене, планирања и пружања услуга социјалног рада 

у палијативном збрињавању.  

„Основни циљ социјалног радника у палијативном збрињавању јесте професионална 

помоћ пацијенту и његовој породици у разумевању и прихватању различитих фаза болести 

и смрти, односно задовољавање потреба уз коришћење личних капацитета, помоћи околине 

(људи и мреже институција), као и шире друштвене заједнице“ (Богићевић, 2019). 
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National Health Service (NHS) из Енглеске у водичу намењеном социјалним 

радницима под називом „The route to success in end of life care – achieving quality for social 

work“ издваја шест „корака“ на путу збрињавања особа које се суочавају са крајем живота: 

1) Разговор о крају живота 

2) Процена, план збрињавања и евалуација 

3) Координација збрињавања 

4) Пружање најквалитетнијих могућих услуга у различитим окружењима 

5) Збрињавање у последњим данима живота 

6) Подршка након смрти7 

 

Британска социјална радница Барбара Монрое (2010) све фазе болести, од 

постављања дијагнозе до смрти, као и након ње, одређује подручјем рада социјалних 

радника и то кроз: 

 пружање саветодавне и психосоцијалне подршке породици  у промени 

организације живота, 

 повећање специфичних животних вештина и учење делотворних начина 

суочавања са стресом и различитим емоцијама, 

 олакшавање  комуникације у породици и заједничког доношења одлука, 

 помоћ у превладавању осећаја изолације и напуштености, 

 помоћ у процесу туговања (Monroe, 2010; Doyle et al., 2010). 

 

Шелдон (Sheldon, 2000) описује шест категорија или тема у истраживању димензија 

деловања социјалног рада у палијативном збрињавању. То су:  

 Породица – проблеми везани за комуникацију и међуљудске односе 

 Утицај на околину – повезаност и практична помоћ 

 Бити члан тима – улога, границе и сарадња 

 Управљање анксиозношћу – породица, колега и себе 

                                                           
7 National Health Service (NHS), „The route to success in end of life care – achieving quality for social work“, 

доступно на: https://www.england.nhs.uk/improvement-hub/wp-content/uploads/sites/44/2017/11/route-to-

success-social-work.pdf  Посећено 07.09.2022. год. 

https://www.england.nhs.uk/improvement-hub/wp-content/uploads/sites/44/2017/11/route-to-success-social-work.pdf
https://www.england.nhs.uk/improvement-hub/wp-content/uploads/sites/44/2017/11/route-to-success-social-work.pdf
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 Вредности и вредновања – неосуђивање, оснаживање и антидискриминација 

 Познавања рада са ограничењима – процена и отворена комуникација 

 

Веома важну улогу социјални радници могу имати у ситуацијама решавање следећих 

питања из области психосоцијалне подршке: процена способности одлучивања, нерешена 

питања и неостварене жеље, процена комуникације, страхови, смисао и значења болести, 

питање старања о кориснику (ко га негује), какве су потребе корисника у кући, каква је 

подршка доступна у заједници, какво је финансијско стање корисника и породице. 

 

 Процена способности одлучивања се односи на процену способност одлучивања и 

доношења важних одлука са којима се социјални радници неретко срећу у Центрима за 

социјални рад. Овде је важно истаћи да су неке особе „генерално некомпетентне, али 

треба имати у виду да болест у одмаклим фазама може довести до тешкоћа у менталном 

и когнитивном функционисању. У овим случајевима, врло су важни тзв. напредни 

планови збрињавања у којима оболела особа, док је још доброг општег стања и свесна, 

може изнети своје жеље у вези са различитим питањима збрињавања и смрти“ (Downing 

et al., 2012). 

 Нерешена питања су суштински значајна уколико желимо да пружимо квалитетну 

подршку породицама које се суочавају са искуствима тешке болести и исчекивања 

смрти. Посебно су значајна питања односа са другим људима, решавање конфликата и 

спорова, а свесни смо да су породично односи често сложени и комплексни. Од значаја 

може бити последња посета неке драге особе, завршавање неког животног дела или 

неког другог, за пацијента, важног посла. У складу са проценом социјалног радника 

везано за породичне односе, односно руководећи се жељама и потребама оболеле особе, 

треба правити и планове збрињавања. 

 Комуникација са пацијентом и у породице је важно поље психосоцијалних 

интервенција. „Сваки човек, нарочито болестан човек, осећа се боље када има са ким да 

подели терет“ (Downing et al., 2012:105). Ваћна питања на која социјални радник поже 

да подстакне тражење одговора су: „да ли оболела особа има са киме да подели терет? 

Са ким разговара о болести, нези и смрти? Да ли особа разуме информације које је 
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добила? У којој мери жели да буде обавештена? Да ли жели да његова породица буде 

обавештена? Да ли се истина скрива од оболелог? Као и бројна друга питања.“ 

(Богићевић, 2020:30).  

 Страхови су природна емоционална реакција сваког човека када се суочавање са крајем 

живота. Тешка болест доводи  до суочавања са различитим страховима као што су 

губитак контроле, достојанства, страх од физичке патње, итд. План збрињавања треба 

да усмери психосоцијалну подршку и у правцу разрешавања страхова са којима се 

корисник суочава. 

 Смисао и значење болести доводи до размишљања о питањима које није лако поставити. 

„Најчешћа питања која се могу чути су: Зашто ми се ово догађа? Шта ће ми се догодити? 

Какав ће бити ток болести? Шта ће се десити са мојом децом? Где ћу умрети? Да ли ћу 

бити терет другима? Ова тема је уско повезана са темом духовности, која је веома 

значајна у палијативном збрињавању“ (Богићевић, 2020:31). Духовне подршка је 

саставни део психосоцијалне подршке (Williams, 2008). 

 Духовна процена је сегмент који никако не сме бити запоставњен у раду са 

корисницима. Духовност треба разликовати од религиозности. Задовољавање духовних 

потреба може бити најзначајнији аспект за корисника у последњим данима живота. 

Социјални радници морају имати на уму да суочавање са смрћу може довести до 

духовног раста, али и до разочарања у дотадашњи систем веровања. 

 Финансијска питања су подразумевајућа за клијенте са којима раде социјални радници, 

межутим овде треба истаћи да тешка болест често доводи до погоршања материјалног 

статуса целе породице. Бројни су издаци које нега тешко оболеле особе захтева 

(медицински прегледи, лекови, анализе, пелене, неговатељица, итд).  

 Практичне потребе би требало такође да буду у фокусу интересовања социјалних 

радника. Прикупљање података о домаћинству и ситуацији у кући оболеле особе 

(набавка, кување, плаћање рачуна, подизање пензије) је важна за организовање 

подршке. Уобичајено је да се у одмаклим фазама болести смањује покретљивост особе, 

што доводи до бројних  практичних потешкоћа у обављању свакодневних обавеза.   
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1.2.2 Подршка породици у палијативном збрињавању 

 

Већ смо истакли да су у палијативном збрињавању јединица збрињавања пацијент и 

његова породица. У теорији социјалног рада клијент је неодвојив од своје породице 

(Видановић, 1998). „Чланови породице могу бити деца или стари који нису у стању да се 

независно старају о себи. Оболелој особи и породици социјални радник треба да помогне у 

размени информација и комуникацији. Породице у којима се осећања и информације не 

размењују не могу лако да реше проблеме које доноси смрт блиске особе. Треба осигурати 

да сваки члан породице има комплетну слику и да разуме, колико год је могуће, како се 

осећају остали. Размена информација и лични доживљај ситуације омогућава да се направи 

план за будућност и представља добру основу за изградњу поверења међу члановима 

породице и решавање будућих проблема“ (Богићевић, 2019: 84-85).  

Тешка болест погађа сваку породицу. Деценијска искуства, пракса и истраживања у области 

палијативног збрињавања омогућила су препознавање фактора који могу имати додатни, 

негативни утицај на породицу током палијативног збрињавања. Тачније, омогућавају 

идентификацију породица у повишеном стању ризика. Поједини аутори (Olivier, Hargeaves, 

Monroe, 1998) разликују следеће значајне факторе који доводе породицу у стање ризика: 

недавна дијагностика или напредак болести; љутња због одлагања дијагнозе или терапије; 

блиска везаност/зависност члана породице; други притисци или захтеви као што је, рецимо, 

нега одраслих родитеља; претходни или садашњи ментални проблеми; претходни губици; 

практичне тешкоће - финансије, запослење, домаћинство...; нереална очекивања у вези са 

пацијентовом прогнозом; зависност од психоактивних супстанци; конфликти и тензије у 

породици; отуђени односи, члан породице ометен у менталном развоју или са 

инвалидитетом; историја злостављања, траума, итд. Дакле, могу се клисификовати 

породице у повећаном стању ризика због суочавања са збрињавањем оболеле особе. То су: 

• породице са децом и адолесцентима, 

• породице у којима је дете пацијент, 

• самохрани родитељи, 

• старачка домаћинства, 
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• породице чији је члан особа са инвалидитетом, ометена у развоју, ментално 

оболела особа и сл. 

• дисфункционалне породице, 

• материјално и стамбено угрожене породице, 

• Породице у којима се јави продужено, компликовано, односно патолошко 

туговање (Богићевић, 2020). 

Важно је нагласити два кључна проблема, тј. две категорије чланова породица које 

посебно треба имати у виду са становишта подршке социјалног радника члановима 

породица, а то су: чланови породице у улози неформалних неговатеља и присуство деце у 

породици.  

„Категорија чланова породице у улози неформалних неговатеља је потпуно 

невидљива за наш систем. Дугорочно се бавити негом тешко оболеле особе је веома тежак 

и захтеван задатак, те је тим особама потребна не само практична, већ често и психолошка 

подршка. Чланови породице су пружаоци и примаоци услуга палијативног збрињавања. 

Они обављају многе функције (кућни послови, лична нега пацијента, помоћ око 

свакодневних обавеза, управљање симптомима, психолошка подршка, заступници, 

пуномоћници, координатори збрињавања, итд.), а при том, понављамо, потпуно су 

невидљиви за систем“ (Богићевић, 2020:35).  

Са професионалне тачке гледишта, важно је обратити пажњу на оне чланове 

породице код којих постоји могућност појаве депресије или анксиозности. То су особе са 

претходном историјом поремећаја расположења; изузетно емотивне или слабе личности; 

пасивне особе; особе чији су механизми одбране везани за избегавање, негирање и 

неприхватање озбиљности болести; невољно обављање улоге неговатеља и особе са слабом 

(социјалном) подршком. 

Ваома тешке, исрпњујуће и изаозовне су ситуације у којима се родитељи, односно 

породице могу наћи јесте саопштавање истине и однос према малолетној деци и 

адолесцентима. Због неспремсности и неприпремљености родитеља и одраслих чланова 

породице да искрено и отворено разговарају о овој теми, деца су често искључена из 
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породичних ритуала који су везани за смрт и умирање, тако да овој теми треба врло 

пажљиво приступити. 

„У палијативном збрињавању прихваћен је став да деци треба рећи истину. Разговор 

са децом никад не може бити погрешан, а истраживања и пракса показују да деца често 

много боље подносе истину од одраслих. Давање информација помаже деци да боље 

разумеју ситуацију и редукују осећај кривице за ситуацију која се дешава. У разговору са 

децом треба користити једноставне речи и објашњења. Често је рад са родитељима од 

кључног значаја, тј. припрема родитеља за разговор са децом. Родитељи углавном желе да 

сами саопште деци истину, али има и оних који се осећају сигурније у присуству стручњака, 

или препусте у потпуности члановима тима да саопште деци истину“ (Богићевић, 2020:36).   

Свакако да су ово области у којима ће социјални радници, развојем својих 

компетенција, у перспективи бити све већа подршка терминално оболелим родитељима, те 

малолетној деци и адолесцентима у суочавању са губитком блиске особе. 

 

1.2.3 Палијативно збрињавање маргинализованих група 

 

Палијативно збрињавање различитих маргинализованих група представља посебан 

изазов. Генерално говорећи, подршка маргинализованим појединцима, групама и 

заједницам је у самој бити социјалног рада. Заступање, пре свега ка здравственом систему, 

један је од главних задатака социјалних радника, када се има у виду право на палијативно 

збрињавање.  

Разумевање и уважавање индивидуалних потреба и околности у којима се неко 

налази, као и културолошких различитости, у основи су палијативног збрињавања. Сви 

људи чији се живот ближи крају треба да добију одговарајућу подршку, без обзира на то ко 

су, где живе и у којим околностима. Terry Altilio and Shirley Otis-Green (2011) у уџбенику 

„Palliative Social Work“ истичу да иако животно угрожавајуће болести саме по себи 

укључују вулнерабилност, бројна су стања која је додатно повећавају. Ова стања укључују 

менталне болести, социјалну изолацију, бескућнике, мигранте, особе са интелектуалним и 

другим сметњама у развоју.  



39 

 

Филип Ларкин  (Larkin, 2008 у Lloyd-Williams, 2008) наводи да постоји широко поље 

друштвене искључености и да се код следећих специфичних група палијативно збрињавање 

показује као кључни проблем:  

 особе за менталним проблемима, 

 особе са сметњама у развоју, 

 стара лица са деменцијом, 

 затвореници, 

 збрињавање на крају живота зависника,  

 комплексност збрињавања на крају живота малих етничких група. 

Због ограниченог простора, нећемо објашавати улогу социјалног рада у 

палијативном збрињавању свих ових појединачних маргинализованих категорија, али је 

битно препознати значај и улогу социјалних радника, који у великој мери пружају 

различите видове подршке овим корисницима. Развојем компетенција за палијативним 

збрињавањем, социјални радници ће бити у стању да пруже додатне и квалитетније услуге 

овој категорији корисника.  
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1.3 Компетенције социјалних радника у палијативном 

збрињавању 

 

У претходном делу смо се заиста потрудили да укратко прикажемо ширину лепезе 

послова социјалних радника у области хоспис и палијативног збрињавања, збрињавања на 

крају живота, као и подршци различитим члановима породица током периода жалости. 

Спектар различитих корисника са којима социјални радници раде, а који могу имати и 

потребу за палијативном збрињавањем је заиста велики, што нас уводи управо у свет 

компетенција социјалних радника у палијативном збрињавању. 

 

Постоји велики број дефиниција компетенција, те ћемо дати преглед само неколико 

њих у овом сегменту. Европска фондација за обуку (European Training Foundation), као 

званична агенција ЕУ за област стручног образовања и обуке је дефинисала компетенцију 

као способност да се задовоље захтеви радног места и специфични радни задаци. 

Британско национално тело за развој квалификација и сертификацију дефинише 

компетенцију као способност извођења стандарда захтеваних у занимању, у разним 

околностима.“ (Иванковић, МНГ центар8). 

Знања, вештине и ставови омогућавају запосленима да демонстрирају одређену 

врсту понашања која резултира позитивним исходом рада односно учинком (Whiddett,  

Hollyforde, 2010). Компетенције представљају примере понашања и карактеристика које 

желимо да видимо код запослених када они ефикасно користе те карактеристике и 

примењују такво понашање. На овај начин компетенције нам помажу да процењујемо како 

запослени комбинују и користе знања, вештине, мотиве и др. када предузимају радне 

задатке (Иванковић, МНГ центар9). 

 

                                                           
8 Иванковић Б, Појам компетенција (eng: Competence Vs. Competency), Центар за развој људских ресурса и 

менаџмента МНГ центар д.о.о, Доступно на: 

https://mngcentar.com/site/FileContent/Resource/BazaZnanja/Kompetencije/Fajlovi/PojamKompetencije.pdf  

Посећено 01.09.2022. год. 

9 Исто 

https://mngcentar.com/site/FileContent/Resource/BazaZnanja/Kompetencije/Fajlovi/PojamKompetencije.pdf
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Компетентност у социјалном раду подразумева релевантно образовање и способност 

да се обављају радна задужења и постижу циљеви социјалног рада у складу са етичким 

кодексом професије (Видановић, 2006).  

Америчко удружење Савет за образовање у социјалном раду као организација која 

је вероватно најпознатија у подручју систематзације професионалних компетенција 

социјалних радника, компетенције социјалних радника дефинише на следећи начин: 

“Компетенције у социјалном раду су способност интеграције и примене знања социјалног 

рада, вредности и вештна како би се пракса обављала на сврховит, усмерен и 

професионалан начин с циљем промоције добробити људи и заједница. Препознаје се 

холистичко виђење компетенција, односно компетенције се исказују с обзиром на усвојена 

знања, вредности и вештине, когнитивне и афективне процесе који укључују критичко 

мишљење, емоционалне реакције, процене с обзиром на специфичност ситуација уочених 

у пракси. Професионалне компетенције су мултидимензионалне и састављене од 

међусобно повезаних компетенција. Компетенције социјалног радника се сагледавају као 

развојне, динамичне, променљиве у времену и у вези са целоживотним учењем” (Council 

on Social Work Educaon, 2015:6). 

 

У различитим националним водичима могу се пронаћи и различити нивои 

професионалних улога у складу са компетенцијама. Како се не бисмо позивали само на 

„западну“ литературу, тако Национални оквир за компетенцијe социјалног рада из 

Сингапура (NSWCF) разликује четири нивоа професионалног деловања – почетни, средњи, 

напредни и експертски. У оквиру ових нивоа постоје посебне улоге, праћене посебним 

знањима и вештинама у зависности од домена рада – директна (директан рад са 

корисницима) или индиректна пракса (политика и легислатива; истраживање и евалуација, 

лидерство) (Ministry of Helath, Ministry of Social and Family Development and Naciona 

Council of Social Sevice, 2015). 

 

Препоруке Савета Европе у вези са организацијом палијативног збрињавања наводи 

да је академско признање палијативног збрињавања од важности и за истраживање и за 

образовање. Даље се истиче да „сви професионалци, и они који то нису, а укључени су у 

палијативно збрињавање, требало би на одговарајући начин да буду обучени за свој 
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задатак; на свим нивоима обуке требало би им пружити конкретне, разумљиве и 

културолошки прихватљиве инструкције о палијативном збрињавању (Савет Европе, 

2004:11). Едукација у палијативном збрињавању треба да буде и монодисциплинарна и 

интердисциплинарна, те је пожељно формирати референтни центар за едукацију у свакој 

земљи. „У идеалном случају требало би да постоје три следећа нивоа континуиране 

едукације професионалаца: основни, средњи и високи“ (Савет Европе, 2004:11).  

 

Влалада Републике Србије је за период 2009 – 2015. године донела Стратегију за 

палијативно збрињавање у којој се наводи у тачки 7.: „Едукација здравствених радника и 

здравствених сарадника, као и свих осталих учесника у палијативном збрињавању 

(друштва, породице оболелих, волонтера) од суштинског је значаја за развој палијативног 

збрињавања. Ради спровођења едукације неопходно је установити ниво едукације, обим 

едукације према планираним кадровима и програм“ (Стратегија за палијативно 

збрињавање, „Службени гласник РС“, број 17 од 13. марта 2009: тачка 7), а у тачки 7.1. се 

управо уписују поменута три нивоа едукације: „Базни ниво едукације укључује изабраног 

лекара и медицинску сестру примарне здравствене заштите, као и волонтере. Средњи ниво 

едукације укључује лекаре и медицинске сестре службе кућног лечења и неге, 

геронтолошких центара (државни и приватни), социјалног радника, психолога и 

психијатра. Виши ниво едукације укључује доктора медицине, специјалисту и медицинску 

сестру у јединицама за палијативно збрињавање.“ (Стратегија за палијативно збрињавање, 

„Службени гласник РС“, број 17 од 13. марта 2009: тачка 7.1). 

 

Три нивоа палијативног збрињавања, према специјализацији, тачније обиму знања, 

неопходних вештина и интензитету ангажованости у области палијативног збрињавања 

зависно од комплексности проблема и захтевности збрињавања, препознаје и Ирски водич 

за социјалне раднике „Palliative Care Competence Fremework – Social Work“ (Palliative Care 

Competence Framework Steering Group, 2014). Интересантно је да ову поделу они комбинују 

са поделом компетенција за све (eng. all), понеке (eng. some) и мањи број (eng. few), 

моделом преузетим из Аустралијског модела за медицинске сестре и креирају „Competence 

Freamwork Model“ (Palliative Care Competence Framework Steering Group, 2014:14). Према 

овом водичу компетенције социјалних радника су: Принципи палијативног збрињавања; 
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Комуникација; Оптимизација комфора и квалитета живота; Планирање збрињавања и 

пракса заснована на сарадњи; Губитак, туга и период жаловања; Професионална и етичка 

пракса у контексту палијативног збрињавања. Свака од компетенција је објашњена кроз 

призму „all social workers - few social workers - some social workers“, при чему су „few social 

workers“ они који примарно раде са особама са животно угрожавајућим стањима, а „some 

social workers“ су они социјални радници који се поред основног посла, често (на вишем 

нивоу ангажованости), професионално сурећу и са особама са животно угрожавајућим 

стањима (Palliative Care Competence Framework Steering Group, 2014). 

 

Канадска асоцијација за хоспис и палијативно збрињавање (Canadian Hospice 

Palliative Care Association) је 2008. године публиковала водич „Canadian Social Work 

Competencies for Hospice Palliative Care: A Framework to Guide Education and Practice at the 

Generalist and Specialist Levels“ који издваја 11 компетенција за едукацију и праксу 

социјалних радника: заступање, процена, пружање услуга, планирање збрињавања, 

изградња капацитета у заједници, евалуација, доношење одлука, едукација и истраживање, 

дељење информација, рад у интердисциплинарном тиму, саморефлексија (Bosma et al., 

2008). Свака компетенција је описана кроз вредности, знања и вештине значајне за ту 

компетенцију. Ове компетенције су „релевантне за нове и искусне социјалне раднике, 

опште и специјализоване, који раде са појединцима и породицама који живе са 

прогресивном болешћу која ограничава живот или се суочавају са тугом и жаловањем. Оне 

су релевантне у сваком окружењу где социјални радници раде, а не само за социјалне 

раднике који раде у специјализованим установама“ (Bosma et al., 2008:2).  

 

Linton и Gwyther (2005) су, са још седам искусних колага из области социјалног рада 

у палијативном збрињавању и збрињавању на крају живота, дали веома занимљив и 

садржајан опис знања и вештина значајних за успешну праксу социјалних радника у 

палијативном збрињавању и подршци у периоду туговања, те препознају следеће групе 

компетенција: 

 Процена 

 Третман, планирање и интевенције 

 Интердисциплинарни тимски рад 
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 Супервизија, лидерство и тренинг (Linton, Gwither, 2005). 

 

Ипак, као централни документ на који ћемо се позвати у елаборацији ове теме и 

истраживања реализованом у овом раду је документ Европске асоцијације за палијативно 

збрињавње (EAPC) који је израдила радна група за социјални рад у палијативном 

збрињавању. Овај документ предлаже једну општу сагласност о кључним компетенцијама 

социјалних радника у палијативном збрињавању. Десет основних компетенција које су 

неведене у документу Основне компетенције социјалног рада у палијативном збрињавању 

у Европи: Бели папир – део 2, Европске асоцијације за палијативно збрињавање су:  

 

1) Примена принципа палијативног збрињавања на праксу социјалног рада 

2) Процена 

3) Одлучивање 

4) Планирање и пружање услуга 

5) Заступање 

6) Дељење информација 

7) Евалуација 

8) Интердисциплинарни тимски рад 

9) Едукација и истраживање 

10)  Рефлексивна пракса (Hughes S, Firth P, Oliviere D., 2015) 

 

Сваку од наведних компетенција ћемо укратко објаснити и описати кроз вредности 

и ставове, знања и вештине које та компетенција интегрише.  

 

На првом месту је Примена принципа палијативног збрињавања на праксу 

социјалног рада. Социјални радници би требали да имају свест о социјалним, психолошким 

и међуљудским изазовима израженим током умирања и смрти. Морају развити способност 

да одговоре на емпатичан и оснажујући начин, узимајући у обзир различитости и социо-

културни контекст људи са којима раде. Социјални радници у палијативном збрињавању 

треба да покажу напредна знања, вештине и праксе засноване на скупу унутрашњих 

вредности и ставова (Hughes, Firth, Oliviere, 2015).  
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Потпуна свесност и посвећеност приступу палијативног збрињавања и доброг 

живота до тренутка смрти; поштовање самоопредељења корисника, могућности да сам 

донесе одлуку; разумевање клијента у оквиру његовог културног, социјалног и породичног 

контекста; препознавање значаја раног палијативног збрињавања су неке од вредности и 

ставова значајних за примену принципа палијативног збрињавња. 

Ова компетенција, поред знања о кључним концептима у палијативном збрињавању, 

укључује и теоријска сазнања о томе како се теорија социјалног рада допуњава теоријама о 

палијативном збрињавању, теоријама о губитку, жалости и туговању, о холистичком 

приступу у палијативном збрињавању и међузависности физичког, психичког, социјалног 

и духовног, о улогама унутар интердисциплинарног тима, као и о постојећим етичким 

принципима и дебатама које се воде о палијативном збрињавању и збрињавању на крају 

живота (Hughes et al. 2015). Вештине неопходне за примену приципа су способност и 

самопоуздање у раду са клијентима и њиховим породицама, вештине напредне 

комуникације у палијативном збрињавању и збрињавању на крају живота, сарадња са 

колегама из тима и изношење перспективе социјалног рада у палијативном збрињавању. 

 

Као друга важна компетенција истиче се процена. Социјални радници треба да буду 

у стању да свеобухватно процене потребе клијента. Психосоцијална процена треба да буде 

холостичка, узимајући у обзир системске и социо-културне и појединачне факторе. То је 

итеративан процес који мора бити флексибилан и одговарајући на промене у околностима 

клијента. Компетентност за процену обухвата знања о току болести и основним терминима, 

о утицају различитости (у смислу пола, културе, етничке припадности, старости, 

сексуалности, религије, друштвеног положаја) на ситуацију клијента, а укључује и напредне 

вештине комуникације, способност изградње поверења са корисницима, способност 

постављања тешких питања; способност прикупљања сложених и свеобухватних 

информација; способност идентификације и одговора на променљиве потребе клијента, те 

свеобухватне вештине писања и извештавања (Hughes et al., 2015). 

 

Трећа кључна компетенција социјалних радника у палијативном збрињавању је 

одлучивање. Социјални радници треба да раде са разумевањем и уверењем да људима треба 

довољно информација и подршке за доношење одлуке које би најбоље одговориле њиховим 
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посебним околностима. Доношење одлука је сложено, посебно за оне који се суочавају са 

неизвесношћу и изазовима неизлечиве болести. Информације које се сакупљају током 

процене потреба треба користити за олакшавање одлучивања клијената. Вредности и 

ставови везани за ову компетенцију су: приступ без предрасуда, аутономија клијента, 

заштита рањивих особа, спремност да се прихвате ставови клијента који су у супротности 

са ставовима професионалаца, као и препознавање сложености, променљивости и 

несигурности у одлучивању клијената и професионалаца (Hughes et al., 2015). 

Компетенција одлучивања захтева знања о утицају прогресивне болести на капацитет 

одлучивања, знања о етици у одлучивању и познавање законодавног оквира. Способност да 

се помогне клијенту у процесу одлучивања, као и способности расуђивања и успостављања 

сарадње у ситуацијама породичног конфликта, идентификације и откривања дефицита у 

информацијама или разумевању ограничења способности појединца приликом доношења 

одлука. 

 

Четврта компетенција је планирање и пружање збрињавања. Социјални радници 

треба да посматрају планирање као процес сарадње, ослањајући се на ресурсе клијената, 

као и на друге изворе професионалне подршке или подршке заједнице. Планове, посебно 

на крају живота, где се околности могу брзо мењати, треба редовно прегледати и 

прилагођавати сходно променама. 

Ова компетенције обухвата знања о расположивим ресурсима клијента и заједнице, 

о променљивим потребама клијента и његове породице (неговатеља) сходно току болести, 

као и  теоријама породичне динамике и како она може утицати на планирање збрињавања 

и пружање услуга. Планирање и пружање услуга захтева способности израде планова 

збрињавања који омогућавају сарадњу, флексибилност, прилагођавање променама и 

континуитет неге, способност изградње и одржавања терапеутских односа; координације и 

еваулације збрињавања, управљања собом и одржавања одговарајуће границе када се 

суочавате са тугом, болом и патњом других људи, ако и вештину мирног и ефикасног  

решавања кризе (Hughes et al., 2015). 

 

Веома важна вештина социјалних радника је вештина заступања. Социјални 

радници треба да раде на темељима вредности социјалне правде, и у контексту палијативног 
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збрињавања треба да подрже ставове да је палијативно збрињавање људско право. 

Социјални радници треба да теже снажном заступању у име клијената, наговатеља или 

породица које се суочавају са смртоносним болестима, како би се осигурало да се 

идентификују потребе и предузму адекватне мере за њихово решавање. Ова компетенција 

захтева знања о теоријама комуникације и медијације, о техникама заступања, системима 

здравствене и социјалне заштине и процедурама. Затим о препрекама у системима 

социјалне и здравствене заштите који се односе на маргинализоване групације и особе које 

имају потребу за палијативним збрињавањем. Ова компетенција захтева напредне вештине 

комуникације и преговарања, способност заједничког рада са клијентима, породицом и 

пружаоцима услуга социјалне и здравствене заштите, као и вештину планирања у складу са 

током болести. Способност идентификације недостатака у постојећим услугама како би се 

изазвале одговарајуће промене је такође нопходна вештина за добро заступање.  

 

Шеста, веома важна, компетенција социјалних радника у палијативном збрињавању 

је дељење информација. Комуникација и размена информација са клијентима, њиховим 

породицама и ширим интердисциплинарним тимом су кључни елементи социјалног рада. 

Обучени социјални радници за палијативно збрињавање требају бити у могућности да 

обезбеде сигуран простор где клијенти могу да рефлектују и обраде осетљиве информације. 

Делотворно пружање информација је двосмеран процес: социјални радници морају 

ефикасно слушати и проверити да је њихов одговор схваћен од стране корисника.  

Препознавање да корисник има право на јасне и истините информације о свим 

аспектима његовог стања, као и препознавање да клијентима треба омогућити да 

преговарају о темпу и нивоима на којима се информације деле са њима, као и прилагодљив 

приступ информацијама при раду са децом, су вредности и ставови који описују ову 

компетенцију.  

Компетенција дељење информација захтева знања о алатима комуникације који 

помажу прикупљање и преношење информација, посебно осетљивих и информација тешке 

природе. Затим сазнања о  прилагођеним техникама комуникације за рад са децом и 

младима, потребама особа са сензорним или когнитивним оштећењима,  особама са 

потешкоћама у учењу или менталним здравственим потребама, и одговарајућих техника за 

комуницирање са њима. Ова компетенција захтева следеће вештине: Способност давања 
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информација  благовремено и на јасан начин; Искрену и отворену комуникацију у 

ситуацијама када је потребно пренети тешке информације; Способност препознавања 

културних и језичких баријера за размену информација и предузимање одговарајућих мера 

за њихово превазилажење. 

 

Седма компетенција је евалуација. Очекује се да ће социјални радници процењивати 

услуге које пружају и имплементирати промене у пракси. Постоје различити алати за 

евалуацију, а социјални радници треба да буду свесни њихове валидности и да их 

примењују тамо где је могуће. Ова компетенција захтева знања о теоријама евалуације, о 

средствима за евалуацију и мерење у палијативном збрињавању и збрињавању на крају 

живота. Вештине потребне за квалитетну евалуацију су способност поновне процене 

утицаја интервенција на клијента, чланове породице, способност да се прихвати и одговори 

на критику корисника везано за услугу, на сарадљив и конструктиван начин. Такође, важна 

је вештина преговарања о променама у пружању услуге које боље задовољавају потребе 

оболеле собе у сарадњи са другим професионалцима у установама/организацијама. 

Осма компетенција се везује за рад у интердисциплинарном тиму. 

Мултидисциплинарност је централни аспект палијативног збрињавања. Социјални радници 

доносе различите перспективе, мишљења и знања, како би омогућили холистички приступ 

за пацијенте и њихове породице. Ова вештина обухвата знања о интердисциплинарним 

теоријама тимског рада: како се формирају тимови, како се развијају, као и о снагама и 

изазовима  у тимском раду. Затим знања о границама и преклапању улога различитих 

чланова тима и синергијском потенцијалу тимског приступа раду. Важна су и знања о 

техникама и стратегијама за управљање сукобима унутар тимова. Ова компетенција 

подразумева добре вештине подстицања комуникације унутар тима, способност да се пруже 

информације о психосоцијалним аспектима палијативног збрињавања и збрињавања на 

крају живота, вештина побољшања комуникације између клијената, чланова њихових 

породица и ширег интердисциплинарног тима, као и веома важна способност заштите 

поверљивости података о клијенту уз омогућавање интердисциплинарног тимског процеса. 

 

Едукација и изражавање је девета кључна компетенција коју идентификује 

Европска асоцијација за палијативно збрињавање. Социјални радници треба да буду у 
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могућности да уведу психосоцијални приступ интердисциплинарном образовању и 

истраживању. Од социјалних радника се очекује да подучавају колеге из система 

здравствене и социјалне заштите, да учествују у обуци студената. Ова важна компетенција 

захтева много разноврсних знања. На првом месту то су сазнања о теоријама социјалног 

рада, основним принципима палијативног збрињавања, улози социјалног рада и 

психосоцијалне перспективе у палијативном и збрињавању на крају живота. Затим знања о 

болести и току живота умирућих људи, о смрти, умирању и процесу туговања, али и о 

методологији истраживања прикладним за палијативно збрињавање, етичким смерницама 

у истраживању; тренутним проблемима истраживања у палијативном и збрињавању на 

крају живота. Вештине неопходне за компетенцију едукације и истраживања су способност 

настава и менторство, односно надгледања особља које пролази кроз обуку или 

професионални развој. Потом способност критичког процењивања резултата истраживања 

и способност интеграције резултата истраживања у практичан рад. 

 

Последња, односно десета основна компетенција је рефлексивна пракса. Циљ 

саморефлексије у контексту рада је побољшање праксе. Рад са компликованим осећањима 

и ситуацијама захтева подршку руководиоца и супервизију. Супервизија пружа упуство за 

радника, проверу и равнотежу у вези са задацима. Сви запослени у области палијативног 

збрињавања морају препознати и управљати сопственим емоционалним одговорима на 

смрт и умирање. Социјални радници који раде у палијативном збрињавању требају бити у 

стању да развију тај ниво свести. Вредности и ставови који се везују за ову компетенцију су 

препознавање рефлективне праксе као саставног дела бриге о себи, признавање важности 

супервизије и менторства.  

Ова компетенција захтева знања о сврси рефлексивне праксе и разумевању себе у 

односу на посао, затим када и како приступити подршци супервизији и менторству, као и 

знања о себи, својим снагама, ограничењима, потенцијалима и рањивости. Способност 

интеграције рефлексије у пракси је основна вештина за ову компетенцију, као и способност 

одржавања граница и  препознавања сопствених ограничења. 

 

Умирање је саставни део живота, са нагласком на живот. Тај период живота треба 

проживети достојанствено. Очување достојанства човека, односно очување квалитета 
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живота до самога краја је вероватно највећи професионални изазов социјалних радника у 

палијативном збрињавању. Својим знањима и вештинама социјални радници треба да унесу 

мир и стабилност и онима који умиру и онима који остају. Потребно је познавати које су 

компетенције социјалним радницима  потребне, како би били свесни онога што поседују, 

односно онога што им је потребно да би били што бољи професионалци (Штамбук и 

Обрван, 2017).  

Можемо се сложити да велики број социјалних радника генерално поседује добро 

развијене компетенције социјалног рада попут процене, заступања, доношења одлука, па и 

планирања, евалуације и рефлексивне праксе. Међутим, њихова примена у контексту који 

је управо наведен јесте велики професионални изазов. У којој мери су социјални радници у 

Србији, као пружаоци неспецијализованог палијативног збрињавања, компетентни за рад 

са овом категоријом корисника, велика је непознаница у Србији и до сада нису рађена 

истраживања из ове области.  

Како и сам документ Европске асоцијација за палијативно збрињавање (EAPC) 

наводи, овај изабрани оквир компетенција се мора уклопити у широк спектар националних 

контекста и култура, као и мноштово здравствених и система социјалне заштите у којима 

палијативно збрињавање може бити у раној фази развоја (Hughes, Firth, Oliviere, 2015), што 

је управо случај у Србији. У суштини, ЕАPC компетенције одражавју суштину онога чему 

би требало да теже социјални радници у палијативном збрињавању.  

 

Имајући у виду све до сада наведено, јасан је обим изазова  са којим се у овом раду 

суочавамо, али што је уједно био и снажан мотив за одабир управо ове теме и спровођење 

истраживања, чије ћемо резултате представити у наредном поглављу овог рада.  
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2. Mетодологија истраживања 

 

2.1 Проблем истраживања  

У Европи сваке године од тешких болести умре 4.400.000 становника, од чега је 

138.000 деце. Приступ палијативном збрињавању олакшава патњу овим пацијентима и 

члановима њихових породица, односно побољшава квалитет живота умирућих особа. У 

многим земљама Европе постоји веома разграната мрежа служби за специјализовано 

палијативно збрињавање. Према Атласу палијативног збрињавања у Европи за 2019. 

годину, у Немачкој постоји 914 специјализованих услуга палијативног збрињавања за 

одрасле, у Великој Британији постоји 860, у Француској 653, у Пољској 587. У земљама у 

окружењу, у Румунији постоји 122 специјализоване услуге палијативног збрињавања за 

одрасле, у Аустрији 193, Хрватска 32, Македонија 7, док се за Србију наводи да има 16. У 

односу на 100.000 ставника имамо 0,2 специјализованих служби, што нас сврстава на 37 

место од 49 европских земаља (Arias-Casais, 2019). 

Потреба за палијативним збрињавањем у Србији је велика, а да ће из године у годину 

бити још већа указују демографски трендови и подаци везани за смртност становиштва. 

Године 2004, 34, 3% свих пацијената и 32,2% пацијената оболелих од рака је преминуло у 

болницама, али не постоје подаци о месту смрти преосталих 67% пацијената (Богићевић, 

2020). Претпоставља се да је велики број тих пацијената преминуо у кућним условима са 

великим знаком питања ко је и на какав начин бринуо о њима. Сведоци смо да последњих 

година расте број приватних установа социјалне заштите за смештај корисника, који све 

чешће управо наводе да пружају услуге палијативног збрињавања10. „Према годишњим 

извештајима установа за смештај старијих синтетизованим од стране Републичког завода 

за социјалну заштиту, у току 2017. године у домском смештају за старије боравило је 20944 

корисника, 55% у домовима у државном сектору а 45% у приватним домовима (Ковић и 

сар., 2018:6). На неоходност препознавања и решавања проблема корисника са потребом за 

палијативном збрињавањем у систему социјалне заштите указује и „Истраживање тешкоћа 

                                                           
10 На сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања може се пронаћи податак да је 

издато 363 лиценце за приватне установе за смештај старих и одраслих. Доступно на: 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/registri/sektor-za-brigu-o-porodici-i-socialnu-zastitu  Посећено 11.09.2022. год. 

https://www.minrzs.gov.rs/sr/registri/sektor-za-brigu-o-porodici-i-socialnu-zastitu%20%20Посећено%2011.09.2022
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до којих долази у обезбеђивању права на примарну здравствену заштиту осигураника који 

су корисници домског смештаја за одрасле и старије у систему социјалне заштите“, које је 

реализовано у оквиру програма ПЕРФОМ, а чији је наручилац Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјалана питања, у којем се наводи: „Велика већина домова, 89% 

пружа палијативну негу корисницима. Овај податак је нарочито битан за утврђивање 

нормативног оквира и минималних стандарда квалитета услуге палијативног збрињавања“ 

(Ковић и сар., 2018: 20). 

Пацијенти и породице које имају потребу за услугама палијативног збрињавања се 

веома често суочавају са бројним психо-социјалним и духовним изазовима и проблемима 

који не могу бити решени од стране медицинског дела тима, односно који спадају у 

подручје деловања социјалних радника. Нерешавање ових проблема директно утиче на 

квалитет живота тешко оболелих особа и чланова њихових породица. Када се заврши 

специфично онколошко лечење пацијената оболелих од рака, по отпуштању из болнице, 

најчешће су препуштени сами себи, односно сав терет неге падне на чланове породица. Ови 

пацијенти и породице чине специфичну популацију и једну од најрањивијих социјалних 

групација у нашем друштву, која као таква, још увек није препозната са становишта 

друштвене бриге. Са друге стране, као што смо навели, болест најчешће доводи до 

деградације социо-економског положаја породица, социјалне изолације, повлачења 

оболелог са тржишта рада, смањења прихода, а повећања расхода због лечења, неге, 

куповине санитетских материјала, ортопедских помагала и лекова. Квалитет живота 

пацијента и породице, прогресијом болести, постаје све лошији и лошији. Посебно рањиве 

подгрупе су оболеле самохране мајке са (малолетном) децом, лица са сметњама у развоју, 

маргинализоване групације, породице у којима отац брине о деци, а мајка је оболела или 

преминула, старачка домаћинства у којима је један од супружника терминално оболео од 

карцинома, а немају свакодневну подршку деце или ближе родбине (деца живе у 

иностранству, у другом граду, немају деце и сл.). Овде као део проблема треба додати и 

чињеницу да у Систему социјалне заштите у Србији тренутно ради око 7.500 запослених, а 

на стручним скуповима и у медијима се наводиа да је  1.700 запослених мање од 

предвиђеног и потребног броја (Марковић, 2022). У болничким одељењима за палијативно 

збрињавање у Србији нема запослених социјалних радника, те се  пацијенти и породице са 
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социјалним проблемима упућују у Центре за социјални рад. На територији града Београда 

од 2004. године постоји прва и још увек једина специјализована добротворна организација 

у Србији, „Центар за палијативно збрињавање и палијативну медицину – „BELhospice“11, 

која пружа услуге палијативног збрињавања онколошким пацијентима и члановима 

њихових породица. Ова организација има мултисциплинарни тим, који запошљава три 

социјална радника. Као специјализована организација, БЕЛхоспис центар, није обухваћен 

истраживањем. 

У фокусу нашег интересовања су социјални радници чија основна делатност није 

палијативно збрињавање. Сваки Геронтолошки центар и приватне установе за смештај, које 

у све већој мери примају управо умируће пацијенте, морају да имају запослене социјалне 

раднике, а у све већој мери са овом категоријом становништва сусрећу и лиценциране 

организација за пружање услуге помоћ у кући. 

Међутим, да ли и на који начин се пружа опште (неспецијалистичко) палијативно 

збрињавање од стране социјалних радника, да ли су едуковани из ове области и у којој мери 

се осећају компетентно за рад у овој области, недовољно је истражено у Србији. 

 

2.2 Предмет истраживања 

 

Предмет истраживања су компетенције социјалних радника у Србији  (запослених у 

систему социјалне и здравствене заштите) за пружање неспецијализованог палијативног 

збрињавања и збрињавања на крају живота.  

За разумевање предмета истраживања овде је јако важно још једном истаћи и поделу 

палијативног збрињавања на специјализовано и неспецијализовано (Savet Evrope 2004, 

Radbruch and Payne, 2009) коју смо описали у поглављу „Палијативно збрињавање и 

социјална заштита “. 

                                                           
11 Више информација о организацији може се пронаћи на сајту www.belhospice.org  

http://www.belhospice.org/
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Неспецијализовано палијативно збрињавање - Огроман део палијативног 

збрињавања спроводи се кроз неспецијализоване службе. У многим случајевима, 

професионалци, који нису специјалисти у овој области пружају бригу без специјалистичке 

помоћи. Неспецијализовано, односно опште палијативно збрињавање, треба да буде обавеза 

свих професионалаца, а обухвата установе за смештај корисника и корисника дугорочне 

неге.  

Специјализоване службе палијативног збрињавања су службе чија је основна 

делатност ограничена на палијативно збрињавање. Укључене су у збрињавање пацијената 

са комплексним и захтевним потребама и зато је неопходан већи степен обуке и више 

особља, у складу са препорученим стандардима који палијативно збрињавање чине 

посебном дисциплином. С обзиром да, осим у организацији БЕЛхоспис, у државним 

специјализованим службама за палијативно збрињавање нема ангажованих социјалних 

радника, ове службе неће бити предмет овог истраживања. 

Овим истраживањем покушаћемо да одговоримо на следећа истраживачка питања: 

1) Колико испитаника је упознато са принципима палијативног збрињавања и да ли и 

у којој мери препознају палијативно збрињавање као део свог посла? 

2) У којој мери се социјални радници сусрећу са случајевима терминално оболелих 

особа и чланова њихових породица? 

3) Да ли су се и у којој мери сусретали са облашћу палијативног збрињавања током 

основног образовања? 

4) Како социјални радници процењују ниво властите компетентности за пружање 

палијативног збрињавања и збрињавања на крају живота? 

5) Да ли постоји нелагода и отпор социјалних радника према ангажовању у области 

палијативног збрињавања, као последица недовољно развијених компетенција? 

6) Да ли социјални радници имају потребу за додатним знањима и вештинама из 

области палијативног збрињавања? 
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2.3 Циљ истраживања 

 

Научни циљ истраживања je стицање ближих сазнања о укључености и 

компетентности социјалних радника у Србији у пружању неспецијализованог палијативног 

збрињавања.  

Поред тога, желимо да утврдимо да ли су социјални радници генерално упознати са 

принципима палијативног збрињавања, односно да ли их препознају у свакодневном раду 

са различитом категоријом корисника. Уз то желимо да утврдимо на који начин процењују 

своја сопствена знања и вештине у раду са терминално оболелим особама и члановима 

њихових породица. Сходно наведеном, општи циљ ће бити операционализован преко 

посебних циљева: 

1) Утврдити колико испитаника  је упознато са принципима палијативног збрињавања 

и у којој мери препознају палијативно збрињавање као део свог посла. 

2) Испитати у ком обиму се социјални радници сусрећу са случајевима терминално 

оболелих особа и чланова њихових породица. 

3) Испитати у којој мери су се испитаници сусретали са облашћу палијативног 

збрињавања током основног образовања. 

4) Испитати на који начин социјални радници процењују сопствену компетентност за 

пружање услуга палијативног и збрињавања на крају живота. 

5) Утврдити на који начин су повезани отпор и нелагода у раду са терминално 

оболелим особама са недовољно развијеним компетенција за палијативно 

збрињавање. 

6) Испитати да ли социјални радници имају потребу за додатним знањима и вештинама 

из области палијативног збрињавања. 
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2.4 Хипотезе 

 

Општа хипотеза истраживања:  

Претпоставља се да се социјални радници као неспецијализовани пружаоци услуга 

палијативног збрињавања, у обављању свакодневних послова, често сусрећу са особама 

које имају потребу за палијативним збрињавањем, а да при том немају у довољној мери 

развијене компетенције за рад са овом категоријом корисника. 

Посебне хипотезе: 

1) Већина испитаника је упозната са принципима палијативног збрињавања и 

препознају палијативно збрињавање као део свог посла. 

 

2) Испитаници без завршених додатних обука лошије процењују властите 

компетенције за палијативно збрињавање и збрињавање на крају живота. 

 

3) Већина испитаника има отпор или нелагоду у раду са терминално оболелим особама 

због недовољно развијених компетенција за палијативно збрињавање и збрињавање 

на крају живота. 

 

4) Већина испитаника исказаће потребу за додатним програмима едукација како би 

унапредили своја знања и вештине за рад са тешко и терминално оболелим особама 

и члановима њихових породица. 

 

5) Испитаници са мање година радног стажа позитивније процењују властите 

компетенције за палијативно збрињавање у односу на искусније колеге. 

 

6) Није утврђена статистички значајна повезаност између година стажа испитаника и 

похађања акредитованих обука на тему палијативног збрињавања. 
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2.5 Истраживачки инструменти и поступак истраживања 

 

За потребе истраживања коришћено је испитивање као метод, анкета као техника, 

односно упитник као инструмент. Упитницима су прикупљени подаци о ставовима и 

искуствима запослених, односно самопроцени компетенција што је углавном заступљено у 

истраживачкој пракси мерења компетенција (Буљевац, Опачић, Подобник, 2020).  

Упитник се састоји из 5 делова. Први део чине питања о социодемографским 

карактеристикама испитаника, као и општа питања о организацији у којој су запослени. 

Други део упитника чине питања којима се сакупљају подаци о обиму ангажовања 

социјалних радника у раду са терминално оболелим особама. Трећи сегмент упитника су 

питања којима се сакупљају подаци о ставовима и отпорима социјалних радника према 

палијативном збрињавању. Четврти део упитника чине питања на основу којих ће 

испитаници извршити самопроцену сопствених компетенција за палијативно збрињавање и 

збрињавање на крају живота, а пети сегмент упитника се састоји од питања којима се жели 

доћи до података о досадашњим нивоима едукација социјалних радника и њиховом 

евентуалном потребом за додатним знањима и вештинама из области палијативног 

збрињавања. 

Самом истраживању претходила је детаљна припрема ради бољег упознавања појава 

које су предмет истраживања. Прва фаза односила се на прикупљање и проучавање 

литературе која обрађује теме социјалног рада у палијативном збрињавању и компетенција 

социјалних радника у овој области. На основу претходних сазнања и резултата, постављене 

су теоријске основе рада приказане у уводним поглављима и креиран је нацрт истраживања. 

Непосредно искуство аутора у раду са пацијентима и породицама, те сакупљене 

информације кроз дугогодишње интеракције са социјалним радницима из система 

здравствене и социјалне заштите током реализације акредитованих обука из области 

палијативног збрињавања, омогућила су израду анкете. Молба за попуњавање анкете је 

прослеђена директно установама здравствене и социјалне заштите, лиценцираним 

пружаоцима услуга социјалне заштите, као и стручним удружењима социјалних радника.   

Узорак је пригодан, нестратификовани и чинило га је 150 испитаника 
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3. Резултати истраживања 

 

За обраду података коришћен је IBM SPSS 20.0  који ради под Microsoft Windows 

окружењем. Резултати су приказани графички и табеларно. Категорички подаци су 

представљени апсолутним и релативним фреквенцијама. Нумерички подаци су описани 

аритметичком средином и стандардном девијацијом. 

 У циљу утврђивања повезаности између осећања отпора или нелагоде испитаника у 

раду са терминално оболелим особама и степена развијености компетенција примењен је 

Пирсонов коефицијент корелације. Како би се установило да ли постоје разлике између 

испитаника који су похађали додатне обуке за палијативно збрињавање и оних који нису у 

погледу развијености компетенција, коришћен је т-тест за независне узорке. Ради поређења 

испитаника различитих година стажа у погледу процене сопствених компетенција за 

пружање услуга палијативног збрињавања спроведена је jеднофакторска анализа варијансе, 

док је у циљу утврђивања повезаности година стажа испитаника и тога да ли су похађали 

акредитоване обуке на тему палијативног збрињавања примењен χ² тест. 

 

3.1 Приказ узорка 

 

Узорак је чинило 150 испитаника, од којих је већина женског пола (82%), док је 

прилично мање мушкараца – 18%. Сваки пети испитаник има до 30 година, трећина је 

узраста од 31 до 40 година, петина има између 41 и 50, док је 27% њих старије од 50 година. 

У прилог томе да су у узорку заступљени испитаници из свих узрасних категорија говори и 

то да просечна старост испитаника износи 42 године (стандардна девијација је 11.39), 

најмлађи има 24, а најстарији 70 година. 

У погледу радног стажа, највише је испитаника који имају мање од 5 година (27%) и 

између 11 и 20 година стажа (28%), док сваки пети има од 6 до 10 година стажа у домену 

социјалног рада. Око 15% испитаника ради између 21 и 30 година, а сваки десети припада 

категорији најискуснијих – са преко 30 година радног стажа.  
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Већина испитаника обавља делатност социјалне заштите (око 90%). Од тог броја, 

половина испитаника ради у државном сектору, четвртина у приватном сектору, а 14% у 

непрофитном сектору социјалне заштите. Сваки десети испитаник обавља делатност 

здравствене заштите у државном сектору, док нема испитаника у приватном сектору 

здравствене заштите. Један испитаник је изабрао одговор остало и навео да ради у 

просвети, у државном сектору, шти се може видети у Графикону 1. 

 

Графикон 1. Приказ структуре узорка по делатности у којима су запослени 

 

 

Када је реч о установи у којој испитаници раде, највећи је удео испитаника који раде 

у Центру за социјални рад (сваки четврти), затим у Приватном дому за смештај одраслих и 

старијих (16%), Геронтолошком центру или дому за старе (13.3%) и као Помоћ у кући 

(11.3%). Нешто је мањи удео испитаника који раде у болници (8.7%), Установи/Дому за 

10.7
0.0

50.6

24.0

14.0

0.7

Здравствена заштита - државни сектор

Здравствена заштита - приватни сектор

Социјална заштита - државни сектор

Социјална заштита - приватни сектор

Социјална заштита - непрофитни сектор

Остало
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децу и омладину (8.1%), док мање од 5% ради у Дому здравља, Дневном боравку, Установи 

за лица ометена у развоју или Центру за породични смештај и усвојење. Укупно је 11 

испитаника изабрало одговор остало, следи листа установа у којима раде: Центар за 

пружање услуга социјалне заштите, Комора социјалне заштите, Невладина организација (2 

испитаника), Породични терапеут, Републички завод за социјалну заштиту (2 испитаника), 

Удружење грађана (3 испитаника) и Установа за смештај одраслих и старијих лица. 

Према месту у којем испитаници раде, највише испитаника ради у Београду (63) и 

Новом Саду (9), док у осталим местима ради по мање од 5 испитаника.  

 

3.2 Приказ резултата итраживања 

 

3.2.1 Подаци за утврђивање у ком обиму се социјални радници у свакодневном послу 

сусрећу са случајевима терминално оболелих особа 

 

На питање о томе да ли знају шта је палијативно збрињавање, 90% испитаника је 

одговорило потврдно, 3.3% не зна, а 6.7% њих није сигурно. Судећи по одговорима 

испитаника, може се закључити да су у великој мери упознати са појмом палијативног 

збрињавања. 

Графикон 2. Расподела одговора испитаника на питање Да ли знате шта је палијативно 

збрињавање? 

 

90.0

3.3
6.7

да не нисам сигуран/а
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Испитаници су били у прилици да наведу карактеристике и циљеве палијативног 

збрињавања, при чему су могли да изаберу више од једног понуђеног одговора. Сви 

испитаници су одговорили на ово питање, а укупно су дали 629 одговора. Раподела њихових 

одговора приказана је у наредној табели. 

Табела 1. Расподела одговора испитаника на питање Карактеристике и циљеви 

палијативног збрињавања су?  

 

 

 

Карактеристике и циљеви палијативног збрињавања N %

Не знам 9 6.0

Обавезан смештај старих и деце у установе како би се 

обезбедила њихова сигурност 8 5.3

Да афирмише живот и посматра умирање као 

нормалан процес 52 34.7

Да обезбеди ублажавање бола и других симптома који 

изазивају патњу 96 64.0

Обезбеђивање лаке и безболне смрти болесницима 

који трпе јаке болове 30 20.0

Да обезбеди психолошке и духовне аспекте 

збрињавања 84 56.0

Не убрзава, нити одлаже смрт 33 22.0

Да помогне оболелима да живе што активније све до 

смрти 47 31.3

Да помогне породици да се носи са ситуацијом током 

трајања болести пацијента и у периоду туговања
96 64.0

Тимски приступ задовољавању потреба пацијента и 

њихових породица, укључујући саветовање у периоду 

туговања након смрти пацијента уколико је потребно
101 67.3

Побољшање квалитета живота и позитиван утицај на 

ток болести 73 48.7
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Увидом у Табелу 1, уочава се да испитаници у највећој мери наводе као циљеве и 

карактеристике палијативног збрињавања Тимски приступ задовољавању потреба 

пацијента и њихових породица, укључујући саветовање у периоду туговања након смрти 

пацијента уколико је потребно (67%), Да обезбеди ублажавање бола и других симптома 

који изазивају патњу (64%) и Да помогне породици да се носи са ситуацијом током 

трајања болести пацијента и у периоду туговања (64%),  Да обезбеди психолошке и 

духовне аспекте збрињавања (56%) и Побољшање квалитета живота и позитиван утицај 

на ток болести (49%). 

Трећина испитаника сматра да палијативно збрињавање има за циљ да афирмише 

живот и посматра умирање као нормалан процес, док је исти удео испитаника који се слаже 

са тврдњом да палијативно збрињавање служи да помогне оболелима да живе што активније 

све до смрти. Да палијативно збрињавање не убрзава нити одлаже смрт сматра 22% 

испитаника. 

Сваки пети испитаник наводи да је циљ палијативног збрињавања да пружи лаку и 

безболну смрт болесницима који трпе јаке болове, док 5% испитаника као циљ наводи 

обавезан смештај старих и деце у установе ради обезбеђивања њихове сигурности. За 

разлику од осталих, ова два одговора нису тачна, односно, не припадају карактеристикама 

и циљевима палијативног збрињавања.  

Графички приказ тога колико је испитаника знало исправно да наведе циљеве 

палијативног збрињавања је приказан на Графикону 3, одакле се уочава да 70% њих зна, 

али да сваки четврти испитаник наводи и један од два нетачна одговора. Када се у анализу 

узму и они који су навели одговор не знам, може се закључити да око 30% испитаника нема 

целовиту слику о томе чему служи палијативно збрињавање. 
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Графикон 3. Расподела одговора испитаника на питање Карактеристике и циљеви 

палијативног збрињавања су? 

 

 

Премда је седморо испитаника одговорило потврдно на питање да ли знају шта је 

палијативно збрињавање, одабрали су нетачан одговор о циљевима палијативног 

збрињавања (Обавезан смештај старих и деце у установе како би се обезбедила њихова 

сигурност), те можемо закључити да ипак немају довољно знања о његовим 

карактеристикама и циљевима.  

Исто тако, уколико анализирамо одговоре испитаника на питање да ли знају шта је 

палијативно збрињавање и број оних који су нетачно одговорили о циљевима палијативног 

збрињавања (Обезбеђивање лаке и безболне смрти болесницима који трпе јаке болове), 

можемо закључити да 27 испитаника који сматрају да знају шта је палијативно збрињавање 

ипак немају довољно знања о његовим карактеристикама и циљевима.  

Интересантан је налаз да испитаници који за себе тврде да не знају шта је 

палијативно збрињавање нису наводили нетачне одговоре у погледу циљева и 

карактеристика палијативног збрињавања. 

 

70.7
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6.0

тачан одговор нетачан одговор не знам
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Графикон 4. Расподела одговора испитаника на питање Да ли установа/организација у којој 

радите пружа услуге палијативног збрињавања и збрињавања на крају живота? 

 

Трећина испитаника тврди да установа у којој раде пружа услуге палијативног 

збрињавања, а 63% њих да то није случај. Занемарљив је удео испитаника који не знају 

одговор на ово питање (Графикон 4). Половина испитаника сматра да је пружање услуга 

палијативног збрињавања саставни део њиховог посла и њихова професионална обавеза, 

сваки четврти сматра да то није случај, док је исти удео оних који нису сигурни да ли је 

палијативно збрињавање у опису њиховог посла. 

Сваки четврти испитаник се свакодневно сусреће са терминално оболелим особама 

којима је очекивана дужина живота до шест месеци. Око 13% испитаника ради са оваквим 

пацијентима неколико пута недељно, а око 15% неколико пута месечно. Највећи је удео 

испитаника који се сусрећу са терминално оболелим особама неколико пута годишње – 

27%, док сваки пети наводи да нема такве случајеве (Графикон 5). 

Графикон 5. Расподела одговора испитаника на питање Колико се често, у свом 

свакодневном послу, сусрећете са терминално оболелим особама (особама које имају неку 

тешку, неизлечиву болест која ће резултирати смрћу у краћем временском периоду)? 

33.3

63.3

3.3

да не не знам
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У погледу рада са пацијентима који имају неку тешку, хроничну или неизлечиву 

болест, али код којих је очекивана дужина живота од 6 месеци до неколико година, трећина 

испитаника тврди да са њима ради свакодневно, 7% неколико пута недељно, а 13% 

неколико пута месечно. Сваки трећи испитаник се са оваквим пацијентима среће неколико 

пута у току године, док 13% њих нема такве случајеве. 

Посматрано на годишњем нивоу, сваки трећи испитаник наводи да има до 10 

пацијената са тешком/терминалном болешћу, 26% њих има од 10 до 30 таквих пацијената, 

а 18% између 30 и 50. Скоро сваки десети испитаник за годину дана се сусретне са 50 до 

100 пацијената са тешком/терминалном болешћу, а 1.3% њих има више од 100 ових 

пацијената годишње. Део испитаника (14%) је одговорио да нема такве пацијенте. 

Половина испитаника наводи да се подједнако сусреће са корисницима из руралних 

и урбаних средина, док по 16% њих издваја једну од ове две категорије, а сваки пети није 

сигуран у одговор на ово питање. Може се закључити да пацијенти у једнакој мери долазе 

из сеоских и градских средина. 

Нешто више од половине испитаника наводи да су њихови пацијенти искључиво 

одрасли и старији, 5% да су у питању деца и млади, а око 30% истиче да пружа услуге свим 

старосним групама. 
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Графикон 6. Расподела одговора испитаника на питање Колико често су вам корисници 

услуга чланови породице особе која има неку тешку или неизлечиву болест? 

 

Испитаници не пружају често услуге члановима породице особе која има неку тешку 

или неизлечиву болест, јер највећи број њих наводи да то чини неколико пута годишње 

(36%), 11% неколико пута месечно, а 18% неколико пута недељно. Свакодневно ову врсту 

подршке члановима породице пружа 5% испитаника. Око 30% испитаника истиче да не 

пружа ову врсту услуге члановима породица.  

Сви испитаници који пружају услуге, мере и интервенције члановима породица 

оболелих су имали могућност да наведу који су то чланови у питању, при чему су могли да 

изаберу више од једног понуђеног одговора. На питање је одговорило 97 испитаника и они 

су навели укупно 224 одговора. Раподела њихових одговора приказана је у табели 2.  

Судећи по резултатима приказаним у овој табели, може се рећи да испитаници 

претежно пружају подршку брачним/ванбрачним партнерима (31.3%), осталим члановима 

породице (28.7%), деци (25.3%) и браћи/сестрама (20.7%) терминално оболеле особе. Око 

15% испитаника услуге пружа родитељима, 10% хранитељима терминално оболеле особе. 

Известан број испитаника (15%) је навео да не пружа услуге члановима породице, већ само 

кориснику. Двоје испитаника је изабрало одговор остало, а навели су следеће:  

• Зависно од корисника, може бити било који од горе понуђених чланова 

• Због короне сродницима није био дозвољен приступ у Дом 
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Табела 2. Расподела одговора испитаника на питање Уколико пружате услуге, односно мере 

и интервенције, члановима породица оболелих, наведите који су чланови у питању? 

 

 

3.2.2 Подаци у вези ставова о палијативном збрињавању и евентуалних отпора према 

већем ангажовању социјалних радника у овој области 

 

Испитаници су на четворостепеној скали (1 – нимало, 2 – мало, 3 – много, 4 – веома 

много) изражавали у којој мери осећају страх и нелагоду у вези са ангажовањем у области 

палијативног збрињавања.  

 

Половина испитаника тврди да у малој мери осећа страх и нелагоду у вези са 

ангажовањем у области палијативног збрињавања, сваки четврти испитаник много осећа 

страх, а 7% њих веома много. Око 15% испитаника наводи да нимало не осећа страх и 

нелагоду због овог домена свог посла.  

 

 

 

 

 

Услуге члановима породице оболелих N %

Деци терминално оболеле особе 38 25.3

Брачном/ванбрачном партнеру терминално оболеле особе 47 31.3

Родитељима терминално оболеле особе 25 16.7

Хранитељима/ старатељима терминално оболеле особе 15 10.0

Браћи и/или сестрама терминално оболеле особе 31 20.7

Осталим члановима породице за које смтрам да им је потребна стручна подршка и помоћ 43 28.7

Само кориснику (оболелој особи), а не члановима породица 22 14.7

Остало 2 1.3
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Графикон 7. Расподела одговора испитаника на питање Да ли осећате страх, нелагоду у 

вези са ангажовањем у области палијативног збрињавања? 

 

Сви испитаници који осећају страх или нелагоду су имали могућност да наведу који 

су главни разлози за то, при чему су могли да изаберу више од једног понуђеног одговора. 

На питање је одговорило 128 испитаника и они су навели укупно 240 одговора. Раподела 

њихових одговора приказана је у наредној табели. 

Табела 3. Расподела одговора испитаника на питање Ако осећате страх, нелагоду у раду са 

терминално оболелим пацијентима/корисницима, наведите који су главни разлози? 
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Главни разлози за осећања страха/нелагоде N %

Непостојање стандарда за рад у овој области 57 38.0

Недостатак компетенција 74 49.3

Страх од смрти 15 10.0

Немогућност суочавања са тешким емоцијама 35 23.3

Немогућност успостављања професионалних граница 16 10.7

Лично искуство (смрт блиске особе од тешке болести) 37 24.7

Остало 6 4.0
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Као главни разлог за осећање страха или нелагоде сваки други испитаник је навео 

недостатак компетенција, а 38% њих непостојање стандарда за рад у овој области. Око 25% 

испитаника извор страха види у томе што не могу да се суоче са тешким емоцијама, 

односно, у личном искуству са смрћу блиске особе од тешке болести. Сваки десети 

испитаник је као узрок страха и нелагоде у раду са терминално оболелим пацијентима навео 

страх од смрти, односно, немогућност успостављања професионалних граница. Шесторо 

испитаника је изабрало одговор остало, а навели су следеће:  

 Велика анксиозност да не урадим нешто погрешно у колективу у којем социјални 

радници нису уважени. Нико не цени наш труд и рад. 

 Недостатак времена због других радних обавеза. 

 Појачана самоконтрола и осећај додатне одговорности. 

 Услови живота корисника/пацијената. Дом нема услове за тешко оболеле 

пацијенте, нема здравствене раднике. Доста се импровизује, с обзиром да је мала 

средина за потребе корисника користе се личне везе и познанства. Неразумевање 

осталих система за потребе наших корисника као и за положај запослених. 

Најблаже речено, луди сродници који од дома очекују чудо у нашем дому живе као 

животиње. 

 Није страх од смрти већ више од контакта са људима који умиру. 

 Стање корисника. 

Испитаници су били у прилици да изразе мишљење о томе шта највише може 

допринети изградњи позитивног става социјалних радника према палијативном 

збрињавању, при чему су могли да изаберу више од једног понуђеног одговора. На питање 

су одговорили сви испитаници и навели су укупно 552 одговора. Највећи број испитаника 

(77%) сматра да изградњи позитивног става према палијативном збрињавању највише може 

допринети оснивање хосписа и специјализованих служби за палијативно збрињавање, а 

потом следи одговор могућности стицања теоријских знања на теме смрти, умирања, 

губитака и туговања (63%). Око половина испитаника наводи да допринос види у доношењу 

законске регулативе у домену палијативног збрињавања, едукацији јавности, али и 

едукацији стручних лица (адекватном наставном програму за студенте и специјалистичким 
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студијама). Око 40% испитаника тврди да је за изградњу позитивног става важна 

одговарајућа супервизија. Један испитаник је на ово питање одговорио са не знам. 

3.2.3 Подаци везани за компетентност социјалних радника за пружање услуга 

палијативног збрињавања и збрињавања на крају живота 

 

Увидом у Графикон 8, може се закључити да испитаници не сматрају да су довољно 

компетентни за пружање услуга палијативног збрињавања и збрињавања на крају живота. 

Наиме, половина даје себи најниже оцене (1 и 2), а трећина оцену 3. Сваки десети испитаник 

своје компетенције процењује четворком, а тек 5% њих највишом оценом. 

Графикон 8. Расподела одговора испитаника на питање Да ли себе сматрате 

компетентним за пружање услуга палијативног збрињавања и збрињавања на крају 

живота? 

 

Испитаници су изражавали самопроцену за сваку од 10 основних компетенција 

социјалног рада у палијативном збрињавању које је идентификовала Европска асоцијација 

за палијативно збрињавање. Свој ниво компетентности оцењивали су на скали од 1 до 5, 

при чему 1 означава да нису компетентни, а 5 да су веома компетентни. 

У погледу примене принципа палијативног збрињавања на праксу социјалног рада 

испитаници процењују да нису довољно компетентни – 22% себи даје најнижу оцену, 25% 

оцену 2, а трећина оцену 3. Тек око 20% испитаника се сматра компетентним на ову тему 

(сумиране оцене 4 и 5). 
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Испитаници су нешто компетентнији када је реч о процени, јер око 30% њих даје 

себи оцену 4 и 5, трећина оцену 3, а 27% оцену 2. Тек 7% испитаника сматра да уопште није 

компетентно. 

Када је реч о компетенцији везаној за одлучивање, трећина испитаника се сматра 

компетентним (сумиране оцене 4 и 5), око четвртине себе процењује оценом 3, чак 30% 

оценом 2, а 12% њих сматра да уопште нису компетентни. 

По питању планирања и пружања услуга збрињавања ситуација прилично 

уједначена – трећина испитаника себе оцењује најнижим оценама, трећина највишим, а 

сваки трећи себи додељује оцену 3. 

У погледу компетенције заступање може се закључити да 35% испитаника себе 

сматра компетентним (сумиране оцене 4 и 5), а трећина даје оцену 3. Сваки четврти 

испитаник сматра да није компетентан (оцена 2), а 5% њих да уопште није компетентно. 

Око 15% испитаника се сматра веома компетентним, а 17% компетентним да дели 

информације, трећина своје компетенције процењује средњом оценом, а сваки четврти 

оценом 2. Око 10% испитаника наводи да уопште није компетентно у дељењу информација. 

Око 35% испитаника верује да је компетентно у домену евалуације (сумиране оцене 

4 и 5), а трећина њих себе процењује оценом 3. Сваки четврти испитаник сматра да није 

компетентан (оцена 2), док 6% испитаника наводи да уопште није компетентно у 

евалуацији. 

Око 40% испитаника сматра да је компетентно за интердисциплинарни рад, од чега 

је 15% веома компетентних. Сваки трећи себе процењује оценом 3, а четвртина испитаника 

оценом 2. Око 5% њих мисли да нису уопште компетентни за интердисциплинарни рад. 

Чак половина испитаника сматра да није компетентна за евалуацију и истраживање, 

од чега 26% њих тврди да уопште нису компетентни. Средњи ниво компетенције (оцена 3) 

поседује сваки четврти испитаник, док око 25% њих сматра себе компетентним за 

евалуацију и истраживање (сумиране оцене 4 и 5). 

Око 35% испитаника верује да је компетентно у домену рефлексивне праксе 

(сумиране оцене 4 и 5), а око 30% њих себе процењује оценом 3. Сваки четврти испитаник 
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сматра да није компетентан (оцена 2), док 7% испитаника наводи да уопште није 

компетентно у домену рефлексивне праксе. 

 

3.2.4 Подаци о едукацији из области палијативног збрињавања и потребама 

социјалних радника за унапређењем компетенција у области палијативног 

збрињавања 

 

У последњем сегменту упитника, испитаници су наводили у којој мери су током 

иницијалног образовања стекли знања о палијативном збрињавању и да ли су похађали 

обуке и програме. Поред тога, износили су ставове о томе да ли поменути садржаји треба 

више да буду заступљени, како у наставном програму редовних студија, тако и у програму 

постдипломских студија и процењивали су степен потребе за додатним обукама на ову 

тему. 

Графикон 9. Расподела одговора на самопроцену испитаника за компетенцију Да ли сте 

током основних студија стекли основна знања о палијативном збрињавању и улози 

социјалних радника у овој области? 

 

Тек сваки четврти испитаник је током основних студија стекао основна знања о 

палијативном збрињавању и улози социјалних радника у овој области. 
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Готово сви испитаници сматрају да би студенти социјалног рада током основних 

студија требали више да уче о палијативном збрињавању – 66% њих верује да би требало 

увести посебан предмет, а 33% у оквиру различитих предмета. Већина испитаника (82%) 

наводи да би социјални рад у палијативном збрињавању требало да буде део 

постдипломских студија (мастер, специјалистичких), а трећина испитаника је похађала 

едукацију или акредитовани програм обуке на тему палијативног збрињавања. 

На питање да ли би требало да буде више акредитованих обука са различитим 

темама из области палијативног збрињавања, потврдно је одговорило 97,3% испатиника. 

Иако имају извесна стечена знања, испитаници углавном сматрају да она нису довољна за 

рад у области палијативног збрињавања и збрињавању на крају живота, јер овакав став 

износи 85% њих. 

 

3.2.5 Повезаност између осећаја страха и нелагоде испитаника у раду са терминално 

оболелим особама и степена развијености компетенција 

 

Табела 4. Повезаност између осећаја страха и нелагоде испитаника у раду са терминално 

оболелим особама и степена развијености компетенција  

 

 

*корелација је значајна на нивоу .05 

**корелација је значајна на нивоу .01 

Напомена: К0 – општа компетенција, К1 – примена принципа палијативног збрињавања на праксу социјалног рада, К2 – 

процена, К3 – одлучивање, К4 – планирање и пружање услуга збрињавања, К5 – заступање, К6 – дељење информација, К7 

– евалуација, К8 – интердисциплинарни рад, К9 – едукација и истраживање, К10 – рефлексивна пракса 

У Табели 4 су представљени коефицијенти корелације између осећаја страха и 

нелагоде који испитаници осећају у раду са терминално оболелим особама и самопроцене 

развијености компетенција за палијативно збрињавање и збрињавање на крају живота. 

 
Компетенције 

K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

Осећај 

страха и 

нелагоде 

Pearson 

Correlation 
-.512** -.462** -.260** -.288** -.265** -.202* -.230** -.191* -.201* -.336** -.264** 

Sig. (2-

tailed) 
< .001 < .001 .001 < .001 .001 .013 .005 .019 .014 < .001 .001 

N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
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Утврђена је статистички значајна повезаност између присуства осећаја страха и нелагоде и 

компетенција испитаника. Добијене повезаности су углавном ниског или умереног 

интензитета и негативне. То значи да, што испитаници у мањој мери наводе да поседују 

компетенције, то је израженије осећање нелагоде и страха. 

 

3.2.6 Поређење испитаника који су похађали обуке са онима који нису у погледу 

процене властитих компетенција за палијативно збрињавање 

 

Резултати т-теста независних узорака показују да постоје статистички значајне 

разлике у самопроцени Опште компетенције између испитаника који су похађали додатне 

обуке и оних који нису, (t(148)=2.372, p=.019). Наиме, испитаници који су похађали додатне 

обуке позитивније процењују себе у домену опште компетенције у области палијативног 

збрињавања (M=2.80, SD=1.00) у односу на оне који нису похађали обуке (M=2.39, 

SD=1.03).  

Резултати т-теста независних узорака показују да постоје статистички значајне 

разлике у самопроцени компетенције Примена принципа палијативног збрињавања на 

праксу социјалног рада између испитаника који су похађали додатне обуке и оних који нису, 

(t(148)=2.312, p=.022). Наиме, испитаници који су похађали додатне обуке позитивније 

процењују себе у домену наведене компетенције (M=2.85, SD=1.20) у односу на оне који 

нису похађали обуке (M=2.41, SD=1.09).  

Поред тога, утврђене су статистички значајне разлике у самопроцени компетенције 

Процена између испитаника који су похађали додатне обуке и оних који нису, (t(148)=2.311, 

p=.022). Наиме, испитаници који су похађали додатне обуке позитивније процењују себе у 

домену наведене компетенције (M=3.26, SD=0.97) у односу на оне који нису похађали обуке 

(M=2.83, SD=1.14).  

Утврђене су статистички значајне разлике у самопроцени компетенције Заступање 

између испитаника који су похађали додатне обуке и оних који нису, (t(148)=2.287, p=.024). 

Испитаници који су похађали додатне обуке позитивније процењују себе у домену наведене 

компетенције (M=3.43, SD=1.13) у односу на оне који нису похађали обуке (M=2.99, 

SD=1.12).  
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Утврђене су статистички значајне разлике у самопроцени компетенције Евалуација 

између испитаника који су похађали додатне обуке и оних који нису, (t(148)=2.298, p=.023). 

Испитаници који су похађали додатне обуке позитивније процењују себе у домену наведене 

компетенције (M=3.35, SD=1.15) у односу на оне који нису похађали обуке (M=2.93, 

SD=1.05).  

Утврђене су статистички значајне разлике у самопроцени компетенције Рефлексивна 

пракса између испитаника који су похађали додатне обуке и оних који нису, (t(148)=2.188, 

p=.030). Испитаници који су похађали додатне обуке позитивније процењују себе у домену 

наведене компетенције (M=3.35, SD=1.08) у односу на оне који нису похађали обуке 

(M=2.93, SD=1.17).  

 

Нису утврђене статистички значајне разлике између испитаника који су похађали 

обуке и оних који нису у погледу процене осталих компетенција за палијативно збрињавање 

(p>.05).  

 

Табела 5. Поређење испитаника различитих година стажа у погледу процене сопствених 

компетенција за пружање услуга палијативног збрињавања 

Компетенција Сума 

квадрата 

df Просечан 

квадрат 

F p 

Компетенције за пружање 

услуга палијативног 

збрињавања и збрињавања на 

крају живота 

Између група 7.442 4 1.861 

1.776 .137 Унутар група 151.891 145 1.048 

Укупно 159.333 149   

Примена принципа 

палијативног збрињавања на 

праксу социјалног рада 

Између група 15.890 4 3.972 

3.183 .015* Унутар група 180.943 145 1.248 

Укупно 196.833 149   

Процена 

Између група 5.826 4 1.456 

1.213 .308 Унутар група 174.148 145 1.201 

Укупно 179.973 149   

Одлучивање 

Између група 13.989 4 3.497 

2.463 .048* Унутар група 205.884 145 1.420 

Укупно 219.873 149   



76 

 

Планирање и пружање услуга 

збрињавања 

Између група 14.810 4 3.703 

3.439 .010* Унутар група 156.130 145 1.077 

Укупно 170.940 149   

Заступање 

Између група 15.092 4 3.773 

3.079 .018* Унутар група 177.681 145 1.225 

Укупно 192.773 149   

Дељење информација 

Између група 17.769 4 4.442 

3.446 .010* Унутар група 186.904 145 1.289 

Укупно 204.673 149   

Евалуација 

Између група 9.686 4 2.421 

2.049 0.091 Унутар група 171.354 145 1.182 

Укупно 181.040 149   

Интердисциплинарни рад 

Између група 9.611 4 2.403 

2.069 0.088 Унутар група 168.389 145 1.161 

Укупно 178.000 149   

Едукација и истраживање 

Између група 30.381 4 7.595 

5.052 0.001** Унутар група 217.993 145 1.503 

Укупно 248.373 149   

Рефлексивна пракса 

Између група 10.192 4 2.548 

1.956 0.104 Унутар група 188.848 145 1.302 

Укупно 199.040 149   

Напомена: df – степени слободе, F – статистик, p – статистичка значајност 

** значајност на нивоу 0.01 

* значајност на нивоу 0.05 

 

Резултати АНОВА теста указују да постоје статистички значајне разлике између 

испитаника различитих година стажа у погледу процене поседовања компетенције Примена 

принципа палијативног збрињавања на праксу социјалног рада (F(4,145) = 3.183, p = .015). 

Накнадним тестовима за вишеструка поређења (Тuckеy HSD) утврђено је да се испитаници 

са мање од 5 година стажа (М=2.90) и они који имају од 6 до 10 година стажа (М=2.90) 

статистички значајно разликују од осталих испитаника (са више година стажа) у смислу да 
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процењују да имају развијенију компетенцију за примену принципа палијативног 

збрињавања.  

Просечна оцена на овој компетенцији за испитанике који имају од 11 до 20 година 

стажа износи 2.36, за оне који имају од 21 до 30 година стажа износи 2.14, а за оне са преко 

30 година стажа износи 2.20. 

Поред тога, утврђено је да постоје статистички значајне разлике између испитаника 

различитих година стажа у погледу процене поседовања компетенције Одлучивање 

(F(4,145) = 2.463, p = .048). Накнадним тестовима за вишеструка поређења (Тuckеy HSD) 

утврђено је да се испитаници који имају мање од 5 година стажа (М=3.03), као и они од 6 

до 10 година стажа (М=3.42) статистички значајно разликују од осталих испитаника (са 

више година стажа) у смислу да процењују да имају развијенију компетенцију за 

одлучивање.  

Просечна оцена на овој компетенцији за испитанике који имају од 11 до 20 година 

стажа износи 2.64, за оне који имају од 21 до 30 година стажа износи 2.59, а за оне са преко 

30 година стажа износи 2.80. 

Уједно, утврђене су статистички значајне разлике између испитаника различитих 

година стажа у погледу процене поседовања компетенције Планирање и пружање услуга 

збрињавања (F(4,145) = 3.439, p = .010). Накнадним тестовима за вишеструка поређења 

(Тuckеy HSD) утврђено је да се испитаници који имају од 6 до 10 година стажа (М=3.45) и 

они са мање од 5 година стажа (М=3.18) статистички значајно разликују од осталих 

испитаника (са више година стажа) у смислу да мање искусни испитаници процењују да 

имају развијенију компетенцију за планирање. Просечна оцена на овој компетенцији за 

испитанике који имају од 11 до 20 година стажа износи 2.71, за оне који имају од 21 до 30 

година стажа износи 2.68, а за оне са преко 30 година стажа износи 2.67. 

Резултати АНОВА теста указују да постоје статистички значајне разлике између 

испитаника различитих година стажа у погледу процене поседовања компетенције 

Заступање (F(4,145) = 3.079, p = .018). Накнадним тестовима за вишеструка поређења 

(Тuckеy HSD) утврђено је да се испитаници са мање од 5 година стажа (М=3.45) и они који 

имају од 6 до 10 година стажа (М=3.52) статистички значајно разликују од осталих 
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испитаника (са више година стажа) у смислу да процењују да имају развијенију 

компетенцију за заступање. Просечна оцена на овој компетенцији за испитанике који имају 

од 11 до 20 година стажа износи 2.83, за оне који имају од 21 до 30 година стажа износи 

2.82, а за оне са преко 30 година стажа износи 2.93. 

Поред тога, утврђено је да постоје статистички значајне разлике између испитаника 

различитих година стажа у погледу процене поседовања компетенције Дељење 

информација (F(4,145) = 3.446, p = .010). Накнадним тестовима за вишеструка поређења 

(Тuckеy HSD) утврђено је да се испитаници са мање од 5 година стажа (М=3.30) и они који 

имају од 6 до 10 година стажа (М=3.52) статистички значајно разликују од осталих 

испитаника (са више година стажа) у смислу да процењују да имају развијенију 

компетенцију за дељење информација. Просечна оцена на овој компетенцији за испитанике 

који имају од 11 до 20 година стажа износи 2.71, за оне који имају од 21 до 30 година стажа 

износи 2.86, а за оне са преко 30 година стажа износи 2.60. 

Резултати АНОВА теста указују да постоје статистички значајне разлике између 

испитаника различитих година стажа у погледу процене поседовања компетенције 

Едукација и истраживање  (F(4,145) = 5.052, p = .001). Накнадним тестовима за вишеструка 

поређења (Тuckеy HSD) утврђено је да се испитаници са мање од 5 година стажа (М=2.98) 

и они који имају од 6 до 10 година стажа (М=3.16) статистички значајно разликују од 

осталих испитаника (са више година стажа) у смислу да процењују да имају више развијену 

компетенцију за едукацију и истраживање. Просечна оцена на овој компетенцији за 

испитанике који имају од 11 до 20 година стажа износи 2.17, за оне који имају од 21 до 30 

година стажа износи 2.14, а за оне са преко 30 година стажа износи 2.20. 

 

Нису утврђене статистички значајне разлике на осталим компетенцијама између 

испитаника различитих година стажа (p >.05). 

 

Табела 6. χ² тест повезаности година стажа испитаника и тога да ли су похађали 

акредитоване обуке на тему палијативног збрињавања 

Године стажа N 
Похађање обука 

χ² p 
да не 
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мање од 5 година 40 10 30 

5.037 .284 

од 6 до 10 година 31 15 16 

од 11 до 20 година 42 14 28 

од 21 до 30 година 22 8 14 

преко 30 година 15 7 8 

Укупно 150 54 96 

Напомена: N – број испитаника, χ² - статистик, p – статистичка значајност 

 

Прегледом Табеле 6, утврђено је да не постоји статистички значајна повезаност 

између година радног стажа испитаника и тога да ли су похађали обуке на тему 

палијативног збрињавања χ²(4, N=150) = 5.037, p = .284. Када се анализира расподела, 

закључује се да су међу испитаницима који имају до 6 до 10 година стажа, као и међу 

најискуснијима, највише заступљени они који су похађали обуке (половина). Трећина 

испитаника са стажом од 11 до 20 и од 21 до 30 година су похађали обуке, што је случај са 

тек сваким четвртим испитаником са мање од 5 година стажа. 
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3.3 Дискусија о добијеним резултатима 

 

Професионалне компетенције схватају се као разултат троугла знања, вештина и 

вредности, чиме се ставља нагласак на делотворност рада, али и личне димензије стручњака 

(Buljevac, Opačić, Podobnik, 2020). Мерењу професионалних компетенција се може 

приступити на два начина – самопроцена и спољашње мерење које је обично могуће када 

су учесници мерења едукатори.  

Са обзиром да развој палијативног збрињавања у Србији нема јасан ток и визију, већ 

да је више препуштено сналажљивости пацијената, породица, стручњака, па и самих 

установа, што укључује и едукацију и професионалну праксу, логично је да смо се 

определили за метод самопроцене компетенција учесника истраживања. Не постије 

релевантни подаци, стандардизовани упитници, нити спроведена истраживања на ову тему, 

тако да је целокупна анкета креирана узимајући у обзир национални контекст и актуелну 

ситуацију у Србији, са напоменом да је за четврти део истраживања, у анкети коришћена 

листа кључних компетенција социјалних радника Европске асоцијације за палијативно 

збрињавање, која је детањно објашњена у раду.  

Делимично резултате добијене у овом истраживању можемо упоредити са 

истраживањем „The Serendipitous Survey: A Look at Primary and Specialist Palliative Social 

Work Practice, Preparation, and Competence“, спроведеном у Америци, чији су аутори 

електронским путем анкетирали широк спектар социјалних радника из области здравства и 

едукације, како би истражили њихов ниво едукованости и самопроцене компетенција за 

пружање палијативног збрињавања и збрињавања на крају живота. У истраживању је 

учествовало 1149 социјалних радника из здравства од којих је 85% имало диплому мастер 

социјалног рада. Међу испитаницима 35% њих су се идентификовали као социјални 

радници за палијативно збињавање или збрињавање на крају живота, а 48% испитаника 

радило је у болничким окружењу (Sumser, Remke, et al., 2015). 

 

Резултати истраживања спроведног у Америци показује да већина социјалних 

радника запослених у здравству процењује себе компетентним за основно палијативно 
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збрињавање, док су очекивања била да сви социјални радници у здравству већ поседују у 

довољној мери вештине за рад са тешко оболелим особама (Sumser, Remke, et al., 2015).  

За разлику од поменутог истраживања, а према нашим очековањима, испитаници из 

нашег истраживања не сматрају да су довољно компетентни за пружање услуга 

палијативног збрињавања и збрињавања на крају живота. Наиме, половина даје себи 

најниже оцене (1 и 2), а трећина оцену 3. Сваки десети испитаник своје компетенције 

процењује четворком, а тек 5% њих највишом оценом. Појединачним прегледом сваке од 

десет компетенција Европске асоцијација за палијативно збрињавање око 70% испитаника 

себе оцењује оценама 1, 2 или 3.  

Дакле, упоредном анализом добијених резултата из другог (подаци за утврђивање у 

ком обиму се социјални радници у свакодневном послу сусрећу са случајевима терминално 

оболелих особа) и четвртог дела упитника (питања на основу којих су испитаници 

извршили самопроцену сопствених компетенција за палијативно збрињавање и збрињавање 

на крају живота) закључујемо да је општа хипотеза истраживања потврђена - Социјални 

радници као неспецијализовани пружаоци услуга палијативног збрињавања, у обављању 

свакодневних послова, често се сусрећу са особама које имају потребу за палијативним 

збрињавањем, а да при том немају у довољној мери развијене компетенције за рад са овом 

категоријом корисника. 

Како је област палијативног збрињавања у Србији мало позната, те како су теме 

смрти и умирања још увек у великој мери „табу“ међу професионалцима, а имајићи у виду 

и познате недостатке самопроцене, која са собом доноси различите интроспективне 

способности појединца, као и давaње друштвено пожељних одговора, релативно објективну 

слику о знањима социјалних радника покушали смо да добијемо кроз други сегмент 

упитника „Подаци за утврђивање у ком обиму се социјални радници у свакодневном послу 

сусрећу са случајевима терминално оболелих особа“. Претпоставили смо да ће велики број 

испитаника одговорити потврдно на питање о томе да ли знају шта је палијативно 

збрињавање (чак 90% испитаника), али исто тако смо желили да то знања на неки начин 

проверимо, јер је област палијативног збрињавања ипак доста сложена и комплексна. Тако 

су испитаници били у прилици, да у осмом питању у упитнику, наведу карактеристике и 

циљеве палијативног збрињавања, при чему су могли да изаберу више од једног понуђеног 
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одговора. Овим, само једним тест питањем утврдили смо да далеко мањи број испитаника 

има адекватно теоријско знање о томе шта је палијативно збрињавање, од њихове првобитне 

самопроцене ( резултат спада са 90% на 70%.). Са сигурношћу можемо рећи, да би додатним 

проверама теоријског знања, овај број био још мањи, али је ипак прва посебна хипотеза - 

Већина испитаника је упозната са принципима палијативног збрињавања и препознају 

палијативно збрињавање као део свог посла - потврђена. То потврђује и податак да 

половина испитаника сматра да је пружање услуга палијативног збрињавања саставни део 

њиховог посла и њихова професионална обавеза. Иако 63% испитаника наводи да установа 

у којој раде не пружа услуге палијативног збрињавања, њих 25,3% се свакодневно сусреће 

са корисницима чија је прогноза дужине живота краћа од 6 месеци, а чак четвртина 

свакодневно ради са тешко оболелим особама чије је очекивана дужина живота дужа од 

шест месеци. За разлику од амричког истраживања, овде треба имати у виду да највећи број 

наших испитаника (само 9 социјалних радника запослених у здравству) долази из система 

социјалне заштите, у оквиру којег не постоје стандарди за палијативно збрињавање, та су 

добијени резултати охрабрујући у смислу перспективе развоја палијативног збрињавања и 

квалитета услуга. „Социјални рад је професија која има свој удео и даје значајан допринос 

у суочавању са економским и социјалним променама помажући рањиве групе и заједницу. 

Кроз своје деловање социјални рад инвестира у садашњост и будућност, промовише 

социјалну добробит свих, потпомаже социјалну кохезију, подстиче личне промене код 

појединаца и породица и решава социјалне проблеме и проблеме у међуљудским 

односима“. (Вијеће Европе, 2000; Видановић, 2005; наведено у  Ćuk et al., 2017). 

Парадоксално је да у болничким одељењима за палијативно збрињавање „Према 

препорукама Министарства здравља Републике Србије дужина хоспитализације за ове 

пацијенте износи максимално 14 дана“12. Поставње се питање коме се упућују пацијенти 

након отпуста, имајући у виду њихово, често, веома лоше опште стање? Не постоје 

прецизни подаци, али на основу дугогодишњег искуства рада са овим пацијентима, може се 

рећи да велик број њих бива отпуштен кући без било какве специјализоване подршке, а 

породице све већег броја умирућих особе се опредењује за приватне установе социјалне 

                                                           
12 Клиничко болнички центар Звездара. Доступно на: https://www.kbczvezdara.rs/srp/klinike/klinika-za-interne-

bolesti/klinicko-odeljenje-za-palijativno-zbrinjavanje/ Посећено 01.09.2022.год. 

https://www.kbczvezdara.rs/srp/klinike/klinika-za-interne-bolesti/klinicko-odeljenje-za-palijativno-zbrinjavanje/
https://www.kbczvezdara.rs/srp/klinike/klinika-za-interne-bolesti/klinicko-odeljenje-za-palijativno-zbrinjavanje/
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заштите за смештај старих и одраслих. Намеће се закључак да овај модел не доприноси 

очувању достојанства, комформа и квалитета живота пацијената, већ да је потребано 

направити мржу различитих служби са јасним упућивањима, како би се обезбедио 

континуитет збрињавања пацијента и породица. 

Другу посебну хипотезу - Испитаници без завршених додатних обука лошије 

процењују властите компетенције за палијативно збрињавање и збрињавање на крају 

живота, можемо делимично потврдити. Резултати показују да постоје статистички 

значајне разлике у самопроцени Опште компетенције између испитаника који су похађали 

додатне обуке и оних који нису. Наиме, испитаници који су похађали додатне обуке 

позитивније процењују себе у домену опште компетенције у области палијативног 

збрињавања, у односу на оне који нису похађали обуке. Ово важи и за испитанике када је у 

питању самопроцена компетенције примена принципа палијативног збрињавања, процена, 

заступање, евалуација и рефлексивна пракса, док код осталих компетенција социјалних 

радника за палијативно збрињавање нису утврђене статистички значајне разлике између 

испитаника који су похађали обуке и оних који нису. Овако добијене резултате можемо 

тумачити на начин да постојећи програми обука, које су испитаници похађали, нису у 

довољној мери покрили теме доношења одлука, планирања, дељења информација, тимског 

рада, као и едукације и истраживања у палијативном збрињавању. Бар не у мери у којој би 

се осећали компетентније. Дакле, на основу добијених података, односно самопроцене 

компетенција, имамо јасне показатење где су проблеми у пракси социјалних радника који 

су завршили неки од програма обука везаних за палијативно збрињавањ. Кад се приступа 

неком проблему у пракси, препоручљиво је и пожељно да се његово решење размотри у 

оквиру теорије. Овако се избегава импровизација и смањује ризик од неуспеха. Области 

одлучивања, планирања, евалуације, дељења информација, тимског рада и едукације и 

истраживања, се морају додатно елаборирарти током реализација постојећих програма 

обука, било да се они реализују у оквиру наставе за социјалне раднике или акредитованих 

програма обука. Можда је изненађујући податак да чак 93 социјална радника своју 

копетентност за интердисциплинарни рад оцењује оценама 1-3, али ту треба имати у виду 

да се професија често доживљава са омаловажавањем од стране медицинских радника. 

Вероватно да социјални радници својим професионалним проценама, мишљењем и 
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предлозима, нису наишли на разумевање код колега лекара и другог медицинског особља.  

Наравно ово неможемо егзактно потврдити, али искуствено се намеће као тема за дискусију 

и наведени закључак. Најлошију самопроцену социјалних радника налазимо код 

компетенције везаних за едукација и истраживање, што свакако не изненађује. Чак 39 

испитаника себе процењује оценом - 1, а 37 испитаника оценом – 2. На вештинама 

преношења знања и спровођењу истраживања у будућности ће морати много да се ради, 

рекло би се у веома блиском партнерству практичара и едукатора, како би се добила база за 

развој професије социјалног рада у области палијативног збрињавања. Овде остаје једнан 

велики знак питања, а то је на основу чега је чак 14 испитаника себе оценило оценом -5, 

односно 25 испитаника оценом – 4, с обзиром да истраживања у Србији из палијативног 

збрињавања не постоје, односно да постоје три акредитована програма обуке из области 

палијативног збрињавања за социјалне раднике из сиситема социјалне заштите, а чије је 

аутор и аутор овог рада. 

 

По подацима америчког истраживања, чак 46% социјалних радника осећало се 

спремно за обављање праксе након студија (Sumser, Remke, et al., 2015), што говори у 

прилог чињеници препознавања и инеграције палијативног збрињавања у образовне 

програме за социјалне раднике.  Међутим, њихово истраживае нам показује веома 

занимљив податак када је у питању континурана едукација. Наиме, чак 81% испитаника је 

изјавило да учи кроз сарадњу са међупрофесионалним тимовима, а 74% је идентификовало 

континуирано изграђивање вештина учењм од колега социјалних радника. Овде заједнички 

можемо закључити да овакви насумични модели развоја вештина, неће моћи да задовоље 

растућу потребу за палијативним збрињавањем. 

Разочаравајући је податак да, иако чак 90% испитаника ради у систему социјалне 

заштите, јако мали број социјалних радника пружа услуге члановима породица особа која 

има неку тешку или неизлечиву болест (свакодневно ову врсту подршке члановима 

породице пружа 5% испитаника), што указује на две ствари. Прво, одсуство суштинског 

разумевања филозофије палијативног збрињавања и улоге социјалног радника, а друго је 

одсуство знања и вештина за рад са чланом породице терминално оболеле особе. 
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Истраживање спроведено у Америци презентује управо супротне разултате. 

Социјални радници пријављују висок степен компетентности за рад са породицом. 

Социјални радници различитих специјалности су пријавили високу компетентност у 

фацилитирању породичних конференција (80%), интервенцији у кризи породице и 

старатеља (87%), док око 75% тврди да је компетентно за давање информација и доношење 

одлука на крају живота. (Sumser, Remke, et al., 2015).  

 

Као главни разлог за осећање страха или нелагоде у раду са терминално оболелим 

особама 50% испитаника нашег истраживања наводи недостатак компетенција  чиме се 

потврђује трећа посебна хипотеза - Већина испитаника има отпор или нелагоду у раду са 

терминално оболелим особама због недовољно развијених компетенција за палијативно 

збрињавање и збрињавање на крају живота.  

Да ли су ови подаци изненађујуји? На прво промишљање намеће се да би социјални 

радници имали осећај страха или нелагоде у раду са терминално оболелим особама, због 

суочавања са личним страховим од смрти и умирања, сагледавања сопствене стварности и 

сопствене смртности, што увек изазива непријатна осећања. Међутим, овде је, поред 

религијског и културолошког сегмента, важно имати у виду систем из којег испитаници 

долазе. Најпре, социјални радници у Центрима за социјални рад и установама социјалне 

заштите, се суочавају са великим обимом посла, што доводи до потребе за великим фондом 

стручног знања за обављање основних послова, познавања процедура, закона и протокола, 

те развоја различитих вештина. У таквом контаксту, смањују се могућности за додатним 

едукацијама и развојем компетенција из области палијативног збрињавања, као „споредне 

делатности“, односно додатним личним професионалним „инвестирањем“ у посао који није 

примаран. Са друге стране стручни радници се плаше грешки у систему заснованом на 

кажњавању уколико дође до пропуста у раду. Имајући то у виду, не чуде добијени подаци. 

У прилог овако поставњеној дискусији иде и податак да су испитаници на друго место 

ставили недостатак стандарда (чак 38%). С тим у вези истичемо да савремено доба у којем 

живимо и радимо, пред све делатности поставља захтев везан за квалитет. Овде се морамо 

сложити са групом аутора из Босне и Херцеховине који наводе да „квалитет постаје кључни 

параметар постигнућа и појављује се као услов задовољавања потреба клијента... 

Поститизање квалитета није могуће без сталног праћења, истраживања, иновирања, учења 
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и усвајања нових знања. И ова област није системски уређена у организацијама социјалног 

рада, јер нема политика квалитета и праћење квалитета се спорадично одвија кроз 

механизме стручног надзора и развоја. Стандарди квалитета стручних услуга нису 

успостављени, а организација и управљање квалитетом врло ретко постоји у 

организацијама, и то као израз појединачних постигнућа менаџера у систему.“ (Ćuk et.al., 

2017:367). 

Један број испитаника је као ралоге за стах и осећања нелагоде у раду са терминално 

оболелим осбама навела немогућност успостављања професионалних граница, 

немогућност соучавања са течким емоцијама, лично искуство (губитак блиске особе) и 

страх од смрти. Генерално, ове одговоре можемо подвести под групу емоционалних 

компетенција. Sаrrni (1999) одређује емоционалну компетенцију као демонстрирану личну 

ефикасност у друштвеним интеракцијама које укључују емотивну размену. Под 

ефикасношћу она подразумева могућности и способности којима појединци располажу у 

постизању жељених циљева, а када се овај појам примени на социјалне интеракције које 

укључују емоције (емотивну размену), то значи да људи реагују емоционално, али 

истовремено и стратешки примењују своје знање о емоцијама и своју емоционалну 

изражајност у односима са другима (Sarrni, 1999). Поједини аутори под емоционалним 

компетенцијама одређују зреле емоционалне одговоре, као што је неутрализација афекта, 

стабилну менталну и емоционалну репрезентацију друге особе (Hartmann 1950; Kris 1951). 

На основу свега неведеног сматрамо да је рад на развоју  компетенција социјалних радника 

(што у палијативном збрињавању, можда више него у било којој другој области, захтева рад 

на себи, прораду сопствених емоција и губитака, обраду страхова проистаклих из 

промишљња тема смрти и умирања, саморефлексију, итд.) првобитни и основни услов за 

смањење и неутрализацију страхова и отпра професионалаца према већем професионалном 

ангажовању у раду са терминално оболелим особама, а посебно са члановима њихових 

породица. 

  

Компетенције су јасна веза образовања и праксе изграђујући мост између 

промењивих друштвених околности и уласка у професију нових стручњака (Buljevac, 

Opačić, Podobnik, 2020). По нашем истраживању, тек сваки четврти испитаник је током 

основних студија стекао основна знања о палијативном збрињавању и улози социјалних 
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радника у овој области, али зато готово сви испитаници сматрају да би студенти социјалног 

рада током основних студија требали више да уче о палијативном збрињавању.  

На питање „да ли би требало да буде више акредитованих обука са различитим 

темама из области палијативног збрињавања“, потврдно је одговорило 97,3% испатиника. 

Иако имају извесна стечена знања, испитаници углавном сматрају да она нису довољна за 

рад у области палијативног збрињавања и збрињавању на крају живота, јер овакав став 

износи 85% њих. Дакле, веома доминантно испитаници потврђују четврту посебну 

хипотезу истраживања - Већина испитаника исказаће потребу за додатним програмима 

едукација како би унапредили своја знања и вештине за рад са тешко и терминално 

оболелим особама и члановима њихових породица.  

Континуирано професионално оспособљавање и стручно усавршавање, постали су 

потреба, а рекли би смо, и нужност социјалним радницима у обављању њихових пословних 

задатака (Ćuk et.al., 2017). „Неуређеност и неизграђеност неопходних стандарда и програма 

неповољно утиче на положај и вредновање професије. Истовремено, нове промене и 

изазови пред социјалне раднике стално испостављају захтеве за новим знањима, вештинама, 

методама и приступима који су примерени времену и задацима. Знања добијена у процесу 

основног образовања социјалних радника постају недовољна и као императив у развоју 

професије намеће се даље учење и усавршавање.“ (Ćuk et.al., 2017:364). 

Међународни стандарди и норме усавршавања социјалних радника најбоље се могу 

видјети у Препоруци Света Европе о социјалним радницима, Глобалним стандардима за 

образовање и обуку у социјалном раду и Изјави о етичким начелима Међународне 

федерације социјалних радника (IFSW) и Међународног удружења школа за социјални рад 

(IASSW). Савет Европе препознаје потребу за професионалним развојем социјалних 

радника и каже да едукација социјалних радника треба да постане континуиран процес који 

подразумијева стално образовање и могућности усавршавања не само практичара него и 

оних који проучавају праксу социјалног рада у високошколским институцијама, који свом 

образовању морају додати и професионално искуство (Савет Европе, 2000). 

Пета посебна хипотеза је такође делимично потврђена - Испитаници са мање 

година радног стажа позитивније процењују властите компетенције за палијативно 



88 

 

збрињавање у односу на искусније колеге. Наиме, резултати указују да постоје статистички 

значајне разлике између испитаника различитих година стажа у погледу процене 

поседовања компетенције Примена принципа палијативног збрињавања на праксу 

социјалног рада. Испитаници са мање од 5 година стажа и они који имају од 6 до 10 година 

стажа процењују да имају развијенију компетенцију за примену принципа палијативног 

збрињавања. Статистички слични резултати добијени су и код процене компетенција 

одлучивање, планирање и пружање услуга, заступање, дељење информација, као и 

едукација и истраживање.  

У вези са тумачењем ових резултата не може се пренабрегнити чињеница да 

последњих дестак генерација студената социјалног рада ипак детаљније учи о палијативном 

збрињавању и улози социјалног радника у оквиру основних студија на факултетима и 

високим школама. До промене курикулума дошло је у периоду 2011 – 2014 када се 

реализовао пројекат „Развој палијативног збрњавања у Србији“ који је реализовало 

Министарство здравља у сарадњи са Европском унијом, а као један од резултата пројеката 

је био у увођење палијативног збрињавања у наставни програм Факултета политичких 

наука – смер за социјалну политику и социјални рад.13 Заслуге за овакве разултате 

вероватно можемо пронаћи и у чињеници да данас имамо пет факултета за социјалне 

раднике. У сваком случају ове промене налазим као добре, јер систем образовања треба да 

се мења, не само паралелно са развојем осталих институција које прате друштвене промене, 

него и сопственим разумевањем образовних процеса (Kelly, 2004). „У складу с тим, развој 

савремених курикулума за социјални рад захтева разумевање теорије и курикулума и 

курикулума као централног концепта eo ipso у пољу курикулмиских студија“ (Petrović, 

Grbić, 2020: 8). Данас се палијативно збрињавањ углавном изучава у оквиру наставних 

предмета Геронтологија и Саветодавни рад са породицом, док пре петнаестаг година 

вероватно могао наћи  евентуално по један пасус о палијативном збрињавању у оквиру 

                                                           
13 „Пројекат је у последње три и по године развио модел палијативног збрињавања пацијената, помогао 

отварање и опремање 15 јединица за палијативно збрињавање широм Србије, увео палијативно збрињавање 

као предмет у наставни програм медицинских факултета, високих медицинких школа и Факултета 

политичких наука (смер за социјални рад) и обучио више од 1.200 здравствених и социјалних радника за 

пружање палијативног збрињавања.“ Доступно на: https://europa.rs/zavrsen-projekat-eu-za-razvoj-palijativnog-

zbrinjavanja/ Посећено дана 30.08.2022.год. 

https://europa.rs/zavrsen-projekat-eu-za-razvoj-palijativnog-zbrinjavanja/
https://europa.rs/zavrsen-projekat-eu-za-razvoj-palijativnog-zbrinjavanja/
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области социјалног рада у здравству. Такође, неке од савремених вештина социјалног рад 

се посебно изучавају. Тако на пример, ако разматрамо компетенција заступања, треба 

истаћи да се предме Зступање у социјалном раду14 појављује такође тек од 2009. год. Све 

наведено иде у прилог добијеним резултатима истраживања да испитаници са испод 5 

година стажа и спитаници од 6 до 10 година, процењују своје компетенција за палијативно 

збрињавање боље од колега са више година стажа. Иако примећујемо да курикулуми у све 

већој мери кореспондирају са друштвеним потребама и изазовима социјалног рада, морамо 

истаћи да резултати истраживања у великој мери говере у прилог потреби да се палијативно 

збрињавање изучава као посебан наставни предмет, па чак и на постдипломском нивоу 

(било као мастер или специјалистичке студије), што додтано треба да буде подстицајно за 

креаторе курикулума за образовање социјалних радника. 

Шеста посебна хипотеза - Није утврђена статистички значајна повезаност између 

година стажа испитаника и похађања акредитованих обука на тему палијативног 

збрињавања – је потврђена. Утврђено је да не постоји статистички значајна повезаност 

између година радног стажа испитаника и тога да ли су похађали обуке на тему 

палијативног збрињавања. Испитаницима који имају од 6 до 10 година стажа, као и међу 

најискуснијима, највише заступљени они који су похађали додатне обуке (половина). 

Трећина испитаника са стажом од 11 до 30 година су похађали обуке, што је случај са тек 

сваким четвртим испитаником са мање од 5 година стажа.  

Иако не можемо у овом тренутку егзакто утврдити, постоји једноставно објашњење 

за овако добијене резултате. Као што смо поменули, у оквиру пројекта „Развој палијативног 

збрињавања у Србији“ који је реализован у периоду од 2011. до средине 2014. године, око 

двеста социјалних радника је прошло едукацију из области палијативног збрињавања. Овим 

се може објаснити податак везан за учешће најискусних колега у акредитованим обукама 

везаним за палијативно збрињавање. Са друге стране у периоду од 2019. до 2020. год. 

Белхоспис центар је реализовао пројекат „Побољшање квалитета живота 

највулнерабилније популације, корисника са неизлечивим болестима и члановима њихових 

породица, кроз усавршавање компетенција професионалаца у социјалној заштити о 

                                                           
14 Факултет политичких наука. Сулабус 2009. год. Доступно на : https://www.fpn.bg.ac.rs/course/zastupanje-u-

socijalnom-radu Посећено 01.09.2022. год. 

https://www.fpn.bg.ac.rs/course/zastupanje-u-socijalnom-radu%20Посећено%2001.09.2022
https://www.fpn.bg.ac.rs/course/zastupanje-u-socijalnom-radu%20Посећено%2001.09.2022
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палијативном збрињавању“, уз подршку немачко-српске развојне сарадње „Услуге 

социјалне заштите за осетљиве групе“ у оквиру којег је представљено да „најзначајни 

резултат пројекта је реализација седам акредитованих обука “Развој вештина и знања 

професионалаца социјалне заштите у области палијативног збрињавања” које је успешно 

завршило 127 професионалаца из система социјалне заштите из 19 градова и општина у 

Србији“15. Међутим, и у периоду од 2014. до 2019. године ова организација је реалзовала 

више акредитованих обука од стране Здравственог савета, а којима су присутвовали и 

социјални радници, тако да постоји већ дугачак континуитет одржавања обука за социјалне 

раднике на теме палијативног збрињавања, чиме се објашњавају добијени резултати, 

односно да је  утврђено да не постоји статистички значајна повезаност између година 

радног стажа испитаника и тога да ли су похађали обуке на тему палијативног збрињавања. 

 

 

3.4. Ограничења истраживања 

У планирању и спровођењу овог истраживања, као и у тумачењу резултата можемо 

истаћи неколико ограничења:   

 Најпре, нисмо могли наћи резултате неког истраживања у Србији које се 

генерално бавило проценом компетенција у социјалном раду, а посебно 

компетенцијама социјалних радника за палијативно збрињавање. 

 Потенцијално ограничење представља то што су коришћени упитници 

засновани на самопроцени што може да доведе до социјално пожељних 

одговора, a што смо кроз један део добијених резултата и приметили. 

 Непостојање званичних података о броју запослених социјалних радника у 

здравству, те немогућност одабира здравствене установе за коју се са 

сигорношћу зна да има запосленог социјалног раднике. Највећи број 

социјалних радника у здравству ради на психијатриским одељењима, те ове 

службе нисмо проценили као релевантне за ову врсту истраживања. 

                                                           
15 Центар за палијативно збрињавање и палијативну медицину „БЕЛхоспис“, доступно на: 

http://www.belhospice.org/projekti/belhospice-odrzao-dve-zavrsne-konferencije/  Посећено дана 01.09.2022.год. 

http://www.belhospice.org/projekti/belhospice-odrzao-dve-zavrsne-konferencije/
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 Узорак је пригодан није вршен стратификовани избор испитаника по 

установама. Због тога имамо веома неравномерна заступљеност социјалних 

радника по установама. 

 Учешће у истраживању је узело 6 испитаника за које не можемо рећи да су 

релевантни јер су запослени у Комори социјалне заштите, Републичком 

заводу за социјалну заштиту и три испитаника која су навела да раде у 

невладиној организацији, али се не зна да ли су лиценцирани пружаоци 

услуга социјалне заштите, односно да ли директно раде са оболелом циљном 

популацијом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Закључак 
 

 Кроз овај рад смо желили да стекнемо прецизније увиде о укључености и 

компетентности социјалних радника у Србији у пружању неспецијализованог палијативног 

збрињавања, да детаљније испитамо да ли су социјални радници генерално упознати са 

принципима палијативног збрињавања, да ли их препознају у свакодневном раду са 

различитом категоријом корисника, да утврдимо како процењују своје компетенције у раду 

са терминално оболелим особама и члановима њихових породица, као и да ли социјални 

радници имају потребу за додатним знањима и вештинама из области палијативног 

збрињавања. На основу анлизе резултата добијених истраживањем можемо рећи да је циљ 

у потпуности остварен, те да нас добијени одговори и потврђене хипотезе наводе на 

одређене закључке. 

Теоријским разматрањима и приказом литературе засноване на доказима, указали 

смо да интервенције социјалног рада имају позитиван и значајан утицај на квалитет живота 

оболелих особа, али и чланова њихових породица. Добро организована психосоцијална 

подршка, заснована на знањима и вештинама социјалних радника, доприноси остваривању 

циљева палијативног збрињавања, очувању достојанства живота клијената и породица, 

обезбеђује предуслове за добру смрт и пружа подршку члановима породица након губитка, 

како би се на адекватан начин суочили са свим емоционалним реакцијамa и прихватили 

неминовност губитка кроз наставак породичног и социјалног функционисања. 

Међутим, упркос распрострањености и интензитету интеракција социјалних 

радника са појединцима и породицама које се суочавају са крајем живота, што је показало 

и наше истраживање, лако је закључити да је едукација социјалних радника за палијативно 

збрињавање у Србије ограничена и неконтинуирана. Ова празнина у програмима едукација 

и образовању социјалних радника директно утиче на могућност развоја њихових 

компетенција за палијативно збрињавање. Свакако се морамо сложити са резултатима 

добијеним у овом истраживању да би изградњи позитивних ставова према овој области 

професионалног деловања помогло постојање јасних стандарда и одговарајућег 

законодавног оквира, те у вези са тим, већи број специјализованих служби и 

специјализованих стручних радника.  
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Надамо се да је ово, пионирско истраживање, само прво у низу радова које ће у 

прспективи допринети континуираној, али и акдамски препознатој нужности за едукацијом, 

као незаменљивом чиниоцу у процесу равоја компетенција социјалних радника за 

палијативним збрињавање и збрињавањем на крају живота.  

Кроз развој компетенција, етичким приступом раду и сталном изградњом властите 

личности, социјални радник постаје професионалац који самоуверено „додаје живот“ 

преосталим данима, обезбеђује мир, комфор и квалитет живота, чува достојанство до самога 

краја. Неминовно се закључује да на основу резултата овог истраживања можемо 

препознати које компетенције поседују социјални радници у области палијативног 

збрињавања код нас. Поред тога постоји потреба да се промишља како бисмо и на који 

начин формирали курикулуме за основне академске студије социјалног рада и додатне 

едукације из области  палијативног збрињавања и збрињавања на крају живота..  

Иако је узорак релативно мали, анализа и приказ резултата овог истраживања, 

наведене улоге и компетенције социјалних радника, као и кратак осврт на фиолозофију 

палијативног збрињавања, њене принципе и вредности, требало би да допринесу развоју 

професије социјалног рада у палијативном збрињавању и генерално, палијативном 

збрињавању у Србији.  
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Прилог: 

 

Прилог бр. 1 – Анкета Комперенција социјалних радника 

 

Kompetencije socijalnih radnika u palijativnom zbrinjavanju i zbrinjavanju 

na kraju života 

 
Pred Vama se nalazi Upitnik o kompetencijama socijalnih radnika u palijativnom zbrinjavanju i 

zbrinjavanju na 

kraju života. 

 

Cilj istraživanja je sticanje bližih saznanja o uključenosti i kompetentnosti socijalnih radnika u 

Srbiji za pružanje nespecijalizovanog palijativnog zbrinjavanja. Pored toga, želimo da utvrdimo 

da li su socijalni radnici generalno upoznati sa principima palijativnog zbrinjavanja, da li ih 

prepoznaju u svakodnevnom radu sa različitom kategorijom korisnika, kao i kako procenjuju 

sopstvena znanja i veštine u radu sa terminalno obolelim osobama i članovima njihovih porodica.  

 

Upitnik je namenjen diplomiranim i master socijalnim radnicima zaposlenim u 

ustanovama/organizacijama socijalne zaštite, kao i ustanovama zdravstvene zaštite.  

 

Učešće u istraživanju je anonimno, a rezultati istraživanja koristiće se u cilju izrade master rada. 

Upitnik ima 37 pitanja i za njegovo popunjavanje će Vam trebati okvirno 20 minuta. 

 

Unapred Vam se zahvaljujem na saradnji i učešću, a za sva dodatna pitanja možete me 

kontaktirati na email: mijodrag.bogicevic@gmail.com  

 

* Required 

Sociodemografski podaci 

1. Vaš pol je? * 

Žensko 

Muško 

 

2. Upišite koliko imate godina života? * 

 
 

3. Koliko se dugo bavite profesionalnim socijalnim radom? * 

manje od 5 godina 

od 6 do 10 godina 

od 11 do 20 godina 

od 21 do 30 godina 

preko 30 godina 

 

mailto:mijodrag.bogicevic@gmail.com
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4. Sektor u kom radite? * 

Zdravstvena zaštita - državni sektor 

Zdravstvena zaštita - privatni sektor 

Socijalna zaštita - državni sektor 

Socijalna zaštita - privatni sektor 

Socijalna zaštita - neprofitni sektor 

Other: 

 
 

5. Ustanova/organizacija u kojoj radite? * 

Dom zdravlja 

Bolnica 

Centar za socijalni rad 

Gerontološki centar ili dom za stare 

Privatni dom za smeštaj odraslih i starijih 

Pomoć u kući 

Ustanova/Dom za decu i omladinu 

Ustanova za lica ometena u razvoju 

Centar za porodični smeštaj i usvojenje 

Dnevni boravak 

Other: 

 
 

6. Opština / Grad u kojem radite? * 

 
 

 

Podaci za utvrđivanje u kom obimu se socijalni radnici u svakodnevnom poslu susreću sa 

slučajevima terminalno obolelih osoba 

 

7. Da li znate šta je palijativno zbrinjavanje? * 

Da 

Ne 

Nisam sigurna/siguran 

 

8. Karakteristike i ciljevi palijativnog zbrinjavanja su? * 

Možete izabrati više odgovora 

 

Ne znam 

Obavezan smeštaj starih i dece u ustanove kako bi se obezbedila njihova sigurnost 

Da afirmiše život i posmatra umiranje kao normalan proces 

Da obezbedi ublažavanje bola i drugih sumptoma koji izazivaju patnju 

Obezbeđivanje lake i bezbolne smrti bolesnicima koji trpe jake bolove 

Da obezbedi psihološke i duhovne aspekte zbrinjavanja 
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Ne ubrzava, niti odlaže smrt 

Da pomogne obolelima da žive što aktivnije sve do smrti 

Da pomogne porodici da se nosi sa situacijom tokom trajanja bolesti pacijenta i u periodu 

tugovanja 

Timski pristup zadovoljavanju potreba pacijenta i njihovih porodica, uključujući savetovanje u 

periodu tugovanja nakon smrti pacijenta ukoliko je potrebno 

Poboljšanje kvaliteta života i pozitivan uticaj na tok bolesti 

 

9. Da li ustanova/organizacija u kojoj radite pruža usluge palijativnog zbrinjavanja i zbrinjavanja 

na kraju života? * 

Da 

Ne 

Ne znam 

 

10. Da li smtrate da je pružanje usluga palijativnog zbrinjavanja sastavni deo vašeg posla i vaša 

profesionalna obaveza? * 

Da 

Ne 

Nisam sigurna/siguran 

 

11. Koliko se često, u svom svakodnevnom poslu, susrećete sa terminalno obolelim osobama 

(osobama koje imaju neku tešku, neizlečivu bolest koja će rezultirati smrću u kraćem 

vremenskom periodu)? * 

 

*Pod kraćim vremenskim periodom podrazumevamo očekivanu dužinu života do 6 meseci. 

Svakodnevno 

 

Nekoliko puta nedeljno 

Nekoliko puta mesečno 

Nekoliko puta godišnje 

Nemam takve slučajeve 

 

12. Koliko se često u svom svakodnevnom poslu susrećete sa osobama koja imaju neku tešku, 

hroničnu ili neizlečivu bolest, ali kod kojih je očekivana dužina života od 6 meseci do nekoliko 

godina. * 

 

Svakodnevno 

Nekoliko puta nedeljno 

Nekoliko puta mesečno 

Nekoliko puta godišnje 

Nemam takve slučajeve 

 

13. Koliko je pacijenata/korisnika, koji imaju neku tešku ili terminalnu bolest, kojima pružate 

svoje profesionalne usluge i intervencije, na godišnjem nivou? * 

 

Do 10 
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Između 10 i 30 

Između 30 i 50 

Između 50 i 100 

Više od 100 

Nisam nikada radila/radio sa ovom kategorijom korisnika/pacijenata 

 

 

14. U kakvim sredinama pretežno žive pacijenti (korisnici) sa teškim/neizlečivim bolestima, 

kojima pružate usluge palijativnog zbrinjavanja? * 

 

Više mojih korisnika sa teškim/neizlečivim bolestima živi u gradskim/urbanim sredinama 

Više mojih korisnika sa teškim/neizlečivim bolestima živi u seoskim/ruralnim sredinama 

Podjednako se susrećem sa korisnicima iz obe sredine 

Ne znam 

 

15. Kojoj starosnoj grupi pripadaju terminalno oboleli pacijenti/korisnici kojima pružate usluge? 

* 

Isključivo odrasli i stariji 

Isključivo deca i mladi 

Svim starosnim grupama 

Ne pružam usluge teško/terminalno obolelim 

 

16. Koliko često su vam korsinici usluga članovi porodice osobe koja ima neku tešku ili 

neizlečivu bolest? * 

 

Svakodnevno 

Nekoliko puta nedeljno 

Nekoliko puta mesečno 

Nekoliko puta godišnje 

Ne pružam usluge članovima porodica 

 

17. Ukoliko pružate usluge, odnosno mere i intervencije, članovima porodica obolelih, navedite 

koji su članovi u pitanju? Možete izabrati više odgovora.  

Ukoliko ne pružate usluge članovima porodica, pređite na sledeće pitanje. 

 

Deci terminalno obolele osobe 

Bračnom/vanbračnom partneru terminalno obolele osobe 

Roditeljima terminalno obolele osobe 

Hraniteljima/ starateljima terminalno obolele osobe 

Braći i/ili sestrama terminalno obolele osobe 

Ostalim članovima porodice za koje smtram da im je potrebna stručna podrška i pomoć 

Samo korisniku (oboleloj osobi), a ne članovima porodica 

Other: 
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Podaci u vezi stavova o palijativnom zbrinjavanju i eventualnih otpora prema većem 

angažovanju socijalnih radnika u ovoj oblasti 

 

18. Da li osećate strah, nelagodu u vezi sa angažovanjem u oblasti palijativnog zbrinjavanja? * 

1 - nimalo 2 - malo 3 - mnogo 4 - veoma mnogo 

 

 

19. Ako osećate strah, nelagodu u radu sa terminalno obolelim pacijentima/korisnicima, navedite 

koji su glavni razlozi?  

 

Možete izabrati više odgovora. 

Nepostojanje standarda za rad u ovoj oblasti 

Nedostatak kompetencija 

Strah od smrti 

Nemogućnost suočavanja sa teškim emocijama 

Nemogućnost uspostavljanja profesionalnih granica 

Lično iskustvo (smrt bliske osobe od teške bolesti) 

Other: 

 
 

20. Prema Vašem mišljenju šta najviše može doprineti izgradnji pozitivnog stava socijalnih 

radnika prema palijativnom zbrinjavanju? 

* 

Donošenje zakona koji uređuju ovu oblast 

Adekvatni nastavni programi za studente 

Osnivanje hospisa i specijalizovanih službi za palijativno zbrinjavanje 

Odgovarajuća supervizija 

Mogućnost sticanja teorijskih znanja na teme smrti, umiranja, gubitaka i tugovanja 

Edukacija javnosti 

Specijalističke studije iz oblasti socijalnog rada u palijativnom zbrinjavanju 

Ne znam 

Other: 

 
 

 

Podaci vezani za kompetentnost socijalnih radnika za pružanje usluga palijativnog zbrinjavanja i 

zbrinjavanja na kraju života 

 

21. Da li sebe smatrate kompetentnim za pružanje usluga palijativnog zbrinjavanja i zbrinjavanja 

na kraju života? * 

Ocenite svoj nivo kompetentnosti na skali od 1 do 5, pri čemu 1 označava da niste kompetentni, 

a 5 da ste veoma kompetentni.  

1   2   3   4   5 
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Molimo Vas da date samoprocenu za svaku od 10 navedenih osnovnih kompetencija socijalnog 

rada u palijativnom zbrinjavanju koje je identifikovala Evropska asocijacija za palijativno 

zbrinjavanje. Ispod svake navedene kompetencije biće opis osnovnih znanja i veština koje ta 

kompetencija obuhvata, čime će Vam biti lakše da izvršite samoprocenu.   Svoj nivo 

kompetentnosti ocenite na skali od 1 do 5, pri čemu 1 označava da niste kompetentni, a 5 da ste 

veoma kompetentni.  

 

22. Primena principa palijativnog zbrinjavanja na praksu socijalnog rada. * 

Ova kompetencija uključuje znanja o ključnim konceptima u palijativnom zbrinjavanju; O tome 

kako se teorija socijalnog rada dopunjava teorijama o palijativnom zbrinjavanju; O teorijama o 

gubitku, žalosti i tugovanju; O holističkom pristupu u palijativnom zbrinjavanju i međuzavisnosti 

fizičkog, psihičkog, socijalnog i duhovnog; O ulogama unutar interdisciplinarnog tima; O 

postojećim etičkim principima i debatama koje se vode o palijativnom zbrinjavanju i zbrinjavanju 

na kraju života. Veštine: Sposobnost i samopouzdanje u radu sa klijentima i njihovim porodicama, 

veštine napredne komunikacije u palijativnom zbrinjavanju i zbrinjavanju na kraju života.  

1   2   3   4   5 

 

23. Procena * 

Procena u palijativnom zbrinjavanju je sveobuhvatna (holistička). Kompetentnost za procenu 

obuhvata znanja o toku bolesti i osnovnim terminima; O teoriji gubitka, žalosti, uticaju bolesti i 

prilagođavanja na nju; O uticaju različitosti (u smislu pola, kulture, etničke pripadnosti, starosti, 

seksualnosti, religije, društvenog položaja) na situaciju klijenta. Veštine: Napredne veštine 

komunikacije; Sposobnost izgradnje poverenja sa korisnicima; Sposobnost postavljanja teških 

pitanja; Sposobnost prikupljanja složenih i sveobuhvatnih informacija; Sposobnost identifikacije i 

odgovora na promenljive potrebe klijenta; Sveobuhvatne veštine pisanja i izveštavanja 

1   2   3   4   5 

 

 

24. Odlučivanje * 

Socijalni radnici treba da rade sa uverenjem da ljudima treba dovoljno informacija i podrške za 

donošenje odluke koje bi najbolje odgovorile njihovim posebnim okolnostima. Ova kompetencija 

zahteva znanja o uticaju progresivne bolesti na kapacitet odlučivanja; O etici u odličivanju; O 

zakonodavnom okviru. Veštine: Sposobnost da se pomogne klijentu u procesu odlučivanja; 

Sposobnost rasuđivanja i uspostavljanja saradnje u situacijama porodičnog konflikta; Sposobnost 

identifikacije i otkrivanja deficita u informacijama ili razumevanju ograničenja sposobnosti 

pojedinca u odlučivanju.  

1   2   3   4   5 

 

 

25. Planiranje i pružanje usluga zbrinjavanja * 

U palijativnom zbrinjavanju i zbrinjavanju na kraju života se okolnosti mogu brzo menjati te je 

shodno tome potrebno raditi redovne revizije i prilagođavanje usluga. Ova kompetencije obuhvata 

sledeća znanja: O raspoloživim resursima klijenta i zajednice; O promenljivim potrebama klijenta 

i njegove porodice (negovatelja) shodno toku bolesti; O teorijama porodične dinamike i kako ona 

može uticati na planiranje zbrinjavanja i pružanje usluga; O relevantnoj zakonskoj regulativi. 

Veštine: Sposobnost izrade planova zbrinjavanja koji omogućavaju saradnju, fleksibilnost, 
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prilagođavanje promenama i kontinuitet nege; Sposobnost izgradnje i održavanja terapeutskih 

odnosa; Sposobnost koordinacije i evaulacije zbrinjavanja; Sposobnost upravljanja sobom i 

održavanja odgovarajuće granice kada se suočavate sa tugom, bolom i patnjom drugih ljudi; 

Sposobnost mirnog i efikasnog rešavanja krize. 

1   2   3   4   5 

 

 

26. Zastupanje * 

Socijalni radnici podržavaju stav da je palijativno zbrinjavanja i zbrinjavnje na kraju života ljudsko 

pravo. Socijalni radnici treba da teže zastupanju potreba i problema osoba koja se suočavaju sa 

teškim bolestima i članova njihovih porodica, kao i preduzimanju mera za njihovo rešavanje. Ova 

kompetencija zahteva sledeća znanja: O teorijama komunikacije i medijacije; O tehnikama 

zastupanja; O sistemima zdravstvene i socijalne zaštine, procedurama i strukturama; O preprekama 

u sistemima socijalne i zdravstvene zaštite koji se odnose na marginalizovane grupacije i osobe 

koje imaju potrebu za palijativnim zbrinjavanjem. Veštine: Napredne veštine komunikacije i 

pregovaranja; Zajednički rad sa klijentima, porodicim i pružaocima usluga socijalne i zdravstvene 

zaštite; Sposobnost planiranja u skladu sa tokom bolesti; Sposobnost identifikacije nedostataka u 

postojećim uslugama kako bi se izazvale odgovarajuće promene.  

1   2   3   4   5 

 

 

27. Deljenje informacija * 

Kvalifikovani socijalni radnici za palijativno zbrinjavanje trebaju biti u mogućnosti da obezbede 

siguran prostor gde klijenti mogu da reflektuju i obrade osetljive informacije. Ova veština zahteva 

sledeća znanja: O alatima komunikacije koji pomažu prikupljanje i prenošenje informacija, 

posebno osetljivih i informacija teške prirode; O  prilagođenim tehnikama komunikacije za rad sa 

decom i mladima; O  potrebama osoba sa senzornim ili kognitivnim oštećenjima,  sa poteškoćama 

u učenju ili mentalnim zdravstvenim potrebama, i odgovarajućih tehnkia za komuniciranje sa 

njima. Veštine: Napredne veštine komunikacije; Sposobnost davanja informacija  blagovremeno i 

na jasan način; Iskrena i otvorena komunikacija u situacijama kada je potrebno preneti teške 

informacije; Sposobnost prepoznavanja kulturnih i jezičkih barijera za razmenu informacija i 

preduzimanje odgovarajućih mera za njihovo prevazilaženje. 

1   2   3   4   5 

 

 

28. Evaluacija * 

Socijalni radnici u palijativnom zbrinjavanju sprovode evaluaciju usluge koju pružaju, promena u 

praksi koje implementiraju, odnosno zakonskih odredbi tamo gde je to potrebno. Socijalni radnici 

treba da budu svesni validnosti alata za procenu, kao i da ih primenjuju tamo gde je to moguće. 

Ova kompetencija zahteva znanja o teorijama evaluacije; O sredstvima za evaluaciju i merenje u 

palijativnom zbrinjavanju i zbrinjavanju na kraju života; Veštine: Sposobnost ponovne procene 

uticaja intervencija na klijenta, članove porodice; Sposobnost da se prihvati i odgovori na kritiku 

korisnika vezano za uslugu, na saradljiv i konstruktivan način; Sposobnost pregovaranja o 

promenama u pružanju usluge koje bolje zadovoljavaju potrebe obolele sobe u saradnji sa drugim 

profesionalcima u ustanovama/organizacijama. 

1   2   3   4   5 
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29. Interdisciplinarni rad * 

Mnogi socijalni radnici koji rade u palijativnom zbrinjavanju rade u interdisciplinarnim timovima 

(timski pristup je jedan ključnih aspekata palijativnog zbrinjavanja i zbrinjavanja na kraju života). 

U okviru timova socijalni radnici donose različite perspektive, mišljenja i znanja kako bi 

omogućili holistički pristup za pacijente i njihove porodice. Ova veština zahteva sledeća znanja: 

O interdisciplinarnim teorijama timskog rada: kako se formiraju timovi, kako se razvijaju; O 

snagama i izazovima u timskom radu; O granicama i preklapanju uloga različitih članova tima; O 

sinergijskom potencijalu timskog pristupa radu; O tehnikama i strategijama za upravljanje 

sukobima unutar timova. Veštine: Sposobnost podsticanja komunikacije unutar tima; Sposobnost 

da se pruže informacije o psihosocijalnim aspektima palijativnog zbrinjavanja i zbrinjavanja na 

kraju života; Sposobnost poboljašnja komunikacije između klijenata, članova njihovih porodica i 

šireg interdisciplinarnog tima; Sposobnost zaštite poverljivosti podataka o klijentu uz 

omogućavanje interdisciplinarnog timskog procesa.  

1   2   3   4   5 

 

30. Edukacija i istraživanje * 

Od socijalnih radnika u palijativnom zbrinjavanju se očekuje da podučavaju kolege iz zdravstvene 

i socijalne zaštite, odnosno da učestvuju u obuci studenata, kao i da doprinose istraživanjima. Ova 

kompetencija zahteva sledeća znanja: O teorijama socijalnog rada; O osnovnim principima 

palijativnog zbrinjavanja; O ulozi socijalnog rada i psihosocijalne perspektive u palijativnom i 

zbrinjavanju na kraju života; O bolesti i toku života umirućih ljudi; O smrti, umiranju i procesu 

tugovanja; O metodologiji istraživanja prikladnim za palijativno zbrinjavanje; O etički 

smernicama u istraživanju; O trenutnim problemima istraživanja u palijativnom i zbrinjavanju na 

kraju života. Veštine: Sposobnost modeliranja profesionalne uloge socijalnog rada; Nastava i 

mentorstvo; Sposobnost nadgledanja osoblja koje prolazi kroz obuku ili profesionalni razvoj; 

Sposobnost kritičkog procenjivanja rezultata istraživanja; Sposobnost integracije rezultata 

istraživanja u praksu. 

1   2   3   4   5 

 

 

31. Refleksivna praksa * 

Cilj samorefleksije je poboljšanje prakse. Svi zaposleni u oblasti palijativnog zbrinjavanja moraju 

prepoznati i upravljati sopstvenim emocionalnim odgovorima na smrt i umiranje. Ova 

kompetencija zahteva znanja o svrsi refleksivne prakse i razumevanju sebe u odnosu na posao; 

Kada i kako pristupiti podršci superviziji i mentorstvu; Znanja o sebi, svojim snagama, 

ograničenjima, potencijalima i ranjivosti. Veštine: Sposobnost integracije refleksije u praksi; 

Sposobnost održavanja granica; Sposobnost prepoznavanja sopstvenih ograničenja; Sposobnost 

konsultovanja sa drugima i upućivanje na druge kada je to potrebno.  

1   2   3   4   5 
 

Podaci o edukaciji iz oblasti palijativnog zbrinjavanja i potrebama socijalnih radnika za 

unapređenjem kompetencija u oblasti palijativnog zbrinjavanja 
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32. Da li ste tokom osnovnih studija stekli osnovna znanja o palijativnom zbrinjavanju i ulozi 

socijalnih radnika u ovoj oblasti? * 

Da 

Ne 

 

33. Da li smatrate da bi studenti socijalnog rada tokom osnovnih studija trebali više da uče o 

palijativnom zbrinjavanju? * 

 

Ne, trenutna edukacija je dovoljna 

Da, u okviru više različitih predmeta 

Da, kao poseban predmet 

34. Da li smatrate da bi socijalni rad u palijativnom zbrinjavanju trebalo da bude deo 

postdiplomskih studija (master, specijalističih)? * 

Da 

Ne 

 

35. Da li ste do sada pohađali neku edukaciju ili akreditovani program obuke na temu palijativnog 

zbrinjavanja? * 

Da 

Ne 

 

36. Da li bi trebalo da bude više akreditovanih obuka sa različitim temama iz oblasti palijativnog 

zbrinjavanja? * 

Da 

Ne 

 

37. Da li dosadašnja stečena znanja smatrate dovoljnim za rad u oblasti palijativnog zbrinjavanja 

i zbrinjavanju na kraju života? * 

Da 

Ne 


