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Увод

Упутство за породицу и пријатеље оболелих од малигних болести 
намењена је особама које брину и пружају подршку оболелима, а 
најчешће су то родитељи, деца, супружници, рођаци или пријатељи. 
На енглеском језику ове особе зову се „caregivers“. 

Уколико Ви бринете и пружате подршку болеснику, у овом упутству 
можете наћи информације и препоруке како да најефикасније 
помогнете Вама блиској оболелој особи, али и о чему треба 
да поведете рачуна и како да бринете о себи у том периоду. 
Информисаћете се и о врстама новчане подршке коју могу добити 
особе оболеле од малигних болести и њихове породице, као и о 
другим изворима подршке у друштву.
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1. ПСИХОЛОШКА
ПОДРШКА И ПОМОЋ

Бринути и пружати подршку болесној особи није лако. Биће 
тренутака када ћете бити  уморни, уплашени или осећати кривицу. 
Вероватно ћете имати питања и дилеме у вези са одлуком о 
лечењу Вама блиске оболеле особе и преиспитиваћете себе и своје 
поступке.  Некад ћете бити пуни снаге и вере, а некад ћете мислити 
да је све бесмислено и да не можете више ништа учинити. Уколико 
препознате ова осећања и мисли, не значи да сте себични или 
да сте особа са „слабим карактером“. Већина људи се у оваквим 
ситуацијама осећа слично. 

Ваша улога

Особа која пружа подршку болеснику важан је члан тима у лечењу. 
Овај тим чине, уз болесника и особе која му пружа подршку, 
лекари различитих специјалности, медицинске сестре/техничари, 
физиотерапеут и здравствени сарадници (психолог, социјални 
радник, дефектолог).

Уколико сте Ви особа која брине и помаже болеснику, можете се 
наћи у ситуацији да:

• дајете лекове;
• обилазите болесника;
• набављате и припремате храну, бринете о транспорту;
• обављате кућне послове, помажете у облачењу, купању;
• процењујете и пријављујете тегобе лекару или медицинској сестри;
• збрињавате нежељене ефекте лечења;
• пружате  практичну подршку (нпр. узимате упуте, рецепте, лекове); 
• бринете о другим члановима породице (нпр. деци или старим 

родитељима); 
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• разговарате са лекарима, медицинским сестрама и 
здравственим сарадницима; 

• разговарате и обавештавате остале чланове породице и 
пријатеље о здравственом стању и потребама пацијента;

• пружате психолошку помоћ и подршку.

Ваша осећања

Упркос великом напретку у превенцији, дијагностици и лечењу 
малигних болести, код већине људи прве асоцијације на речи рак, 
тумор или канцер су и даље смрт, патња и бол. Иако данас знамо 
да то није тако, суочавање са дијагнозом и лечењем доводи до 
промена у психичкој равнотежи не само оболеле особе, већ и 
чланова породице, пријатеља и других блиских особа из окружења. 

Најчешће психичке реакцијe

• Шок и неверица – „То није могуће, сигурно је грешка.“
Реакција која се јавља непосредно након саопштавања дијагнозе 
и представља јако психичко оптерећење за све. Moжете имати 
осећај као да се све то дешава неком другом или као да сањате.  

• Страх – „Да ли ће умрети?“; „Да ли ће га/је болети?“; “ Како ћу 
без ње/њега?“
Страх је природна емоција која настаје услед замишљене 
или стварне претње, тј. опасности пред којом се особа осећа 
немоћно. Најчешћи страхови су страх од губитка, страх од 
смрти, страх од непознатог, страх од одвајања и самоће.

• Узнемиреност - „Ужасно сам нервозан/нервозна!“; „Тресем се!“
Особа има осећај да ће „експлодирати“ и да ће се десити 
нешто страшно. Овако стање забринутости често је повезано са 
симптомима као што су: лупање срца, знојење, дрхатње, бол у 
грудима, вртоглавица, стомачне сметње и др.
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• Туга – „Веома сам тужан/тужна.“; „Стално ми се плаче.“
Депресивна реакција је наjчешће пролазно психичко стање 
коју карактеришу безвољност, малодушност, повлачење у себе, 
осетљивост, самооптуживање. Осећање туге дешава се због 
свега кроз шта пролазите Вама блиска оболела особа и Ви.  

• Порицање – „Он/Она није болестан/болесна“; „ Заменили су 
му/јој налазе.“
Психолошки механизам одбране карактерише бег од 
стварности. Особе поричу или игноришу болест и њене 
симптоме. 

• Љутња и бес – „Зашто се баш нама ово дешава!?“ ; „Зашто 
нас Бог/живот овако кажњава?!“
Понекад се може осећати љутња и према оболелој особи. То је 
зато што осећање љутње често прикрива друга осећања, као што 
су туга, страх или кривица. Љутња због болести блиске особе се 
често несвесно усмерава и на друге особе (нпр. друге чланове 
породице, на оне који су здрави, лекаре, сестре, друштво). 
Уколико сте религиозни, можете бити љути и на Бога.

• Самооптуживње – „Зашто је/га нисам натерала/натерао 
да оде раније лекару?“
Понекад људи оптужују себе, друге особе или догађаје за 
појаву малигне болести. У жељи да се разуме и пронађе 
узрок болести, често се иста доживљава као казна. Не треба 
бити судија себи нити оболелој особи, нико се није разболео 
зато штo је лош или добар човек.

• Усамљеност – „Нико ме не разуме.“ 
Усамљеност је стање у коме човек не осећа блискост са 
другим особама. Ово стање карактеришу  незадовољство, 
узнемиреност, туга. Усамљеност се може осетити чак и онда 
када је човек окружен са пуно људи и зато ово стање није 
увек лако препознати.
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Како да разговарате и помогнете
оболелој особи

Многи кажу да не знају како да разговaрају са особом која је 
оболела од малигне болести. Као најчешћи разлог наводе страх 
да је не повреде или не кажу нешто погрешно.  Када разговaрате 
са особом која је оболела најважније је да је чујете. Немојте да 
доносите брзе закључке, немојте да је осуђујете и немојте да 
покушавате да мењате њена осећања. Покушајте да оставите 
Ваше сопствене страхове и осећања по страни. Кажите им да сте 
спремни за разговор кад год они буду желели.

Охрабрите оболелу особу да води што нормалнији живот. Дешава 
се да чланови породице или пријатељи, у жељи да помогну, почну 
да се према оболелој особи понашају као да је „инвалид“. Неке 
оболеле особе то јако љути и немају проблем да то покажу, док се 
друге повлаче у себе и осећају усамљено и бескорисно.  Овакав 
став ствара додатно оптерећење на већ нарушен психички статус 
оболеле особе.

Добра комуникација са оболелом особом
је Ваш најважнији задатак!

Давање подршке и мотивација оболелих особа

• Укључите се у активности које пријају и оболелој особи и 
Вама (нпр. гледање филма, разговор, шетња).

• Мотивишите Вама блиску оболелу особу да отворено разговара 
са Вама о својим осећањима и мислима (нпр. уколико започне 
разговор у вези са болешћу, не мењајте тему). 

• Реците шта Ви осећате: „И мене узнемирује чекање на 
резултат.“
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• Постављајте отворена питања: „Шта осећаш у вези са планом 
лечења?“, а не „Да ли си сагласан са планом лечења?“

• У обраћању се трудите да користите „ ја“ уместо „ти“ 
поруке: „Ја мислим да те ово често љути.“,  уместо „Ти се 
стално љутиш.“

• Не инсистирајте, али ставите до знања да сте увек ту: „Ту сам 
уколико желиш да ти помогнем у вези са ...“

• Замолите особе из окружења да не инсистирају на саветима у 
вези са исхраном, алтернативних метода лечења, исцелитеља, 
„лековима против рака“,  књигама самопомоћи и сл.

• Уколико оболела особа не жели да дели неке информације 
са другим особама из окружења, поштујте то. 

• Трудите се да не дајете савете и упућујете критике. Боље 
поставите конкретно питање: „Како мислиш да ће ти то 
помоћи?“

• Немојте да кажете „Знам како се осећаш“ или „Разумем како 
ти је“. Ове реченице могу јако да наљуте оболелу особу, зато 
што Ви то, заправо, не можете да знате.

• Оболеле особе не желе да буду етикетиране као „онколошки 
пацијенти“. Разговарајте о Вашим животним темама и 
дилемама, као и о догађајима и људима који нису повезани 
са болешћу и лечењем.

• Иако оболеле особе пролазе тежак животни период, не значи 
да не брину и да не могу да се радују са Вама.

• Немојте да се трудите да урадите или кажете нешто „магично“, 
зато што то не постоји.

• Будите ту! Будите оно што јесте!
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Шта је најбоље 
учинити уколико 
оболела особа одбија 
подршку и помоћ

Треба да знате да постоје 
особе које у тренуцима јаке 
емоционалне напетости желе 
да буду саме. Немојте да 
мислите да је овакав став лично 
усмерен против Вас. Најчешћи 
разлог је тај да је појединим 
особама потребно време да 
прихвате новонасталу ситуацију.

Може се догодити да оболела особа одбије Вашу жељу да пођете 
као пратња са њом код лекара. Немојте да се осећате лоше због тога. 
Дешава се да се лекари несвесно више усмере на питања и дилеме 
пратиоца него оболеле особе, што може да буде разлог њиховог 
одбијања. Оболеле особе имају потебу да временски ограничено 
време са својим лекаром искористе за теме које су за њих важне.

Важно је да јасно покажете да ћете увек бити ту када је оболелом то 
потребно. Чак и ако болесник не прихвата помоћ, треба му ставити 
до знања да може да рачуна на Вас. Ово сазнање је веома лековито.

Шта учинити уколико оболела особа
одбије лечење

Понекад се дешава да оболела особа не жели да прихвати 
онколошко лечење. Ова ситуација је изузетно тешка за породицу 
и особе блиске болеснику и они углавном нису сагласни са таквом 
одлуком. Најчешћи разлози су психички и физички умор након 
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терапија које нису дале жељени резултат, религиозна уверења 
или заблуде у вези са специфичним онколошким лечењем.
 

Важно је да знате да свако има право да прихвати
или одбије лечење. Пре него што осудите овакав став,

увек питајте за разлоге.

Мотивишите оболелу особу да разговора са својим лекаром како 
би била сигурна да је разумела све опције и донела најбољу могућу 
одлуку. Важно је да ова одлука не буде исхитрена и да буде заснована 
на тачним информацијама и поузданим изворима. Ви, као члан 
породице или пријатељ, због овакве одлуке можете да осећате тугу, 
љутњу или бес. Иако се не слажете са ставом болесника, покушајте 
да што квалитеније проведете време заједно.

Комуникација са медицинским тимом

Добро би било да на почетку лечења заједно са болесником 
изаберете једну особу из окружења која ће разговорати са члановима 
медицинског тима и бити упозната са здравственим стањем 
болесника, планом лечења и могућим тегобама. Уколико сте Ви та 
особа, Ваш задатак је да информишете остале чланове породице и 
пријатеље о здравственом стању и потребама болесника.  

Разговор са лекаром

Разговор са лекаром није увек лак и пријатан, нарочито онда 
када се саопштавају важне одлуке везане за будућност оболеле 
особе, као што су саоштавање дијагнозе, одлуке о даљем лечењу 
или процена успешности терапије. У тренуцима интензивних 
емотивних реакција дешава се да особе доживе „блокаду“ и да 
не чују шта им лекар говори. Понекад се неке особе плаше да ће 
поставити „глупо питање“ или да ће оставити лош утисак на свог 
лекара. Болесници најчешће у овим ситуацијама имају потребу да 
неко од њихових најближих буде са њима.
Уколико се договорите да будете пратња оболелој особи, пре 
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одласка лекару, битно је да се припремите за разговор. Можете да 
саставите списак најважнијих питања. 

Припремите се за разговор
• На почетку разговора реците лекару да имате питања.
• Питања треба да буду кратка и јасна.
• Поставите прво увек најбитније питање. 
• Уколико је потребно, запишите одговоре.
• Уколико нисте разумели, замолите лекара да Вам понови.
• Обавестите лекара о ономе што мислите да је важно.
• Пре одласка, будите сигурни да сте разумели који је следећи 

корак и коме треба да се јавите.

Питања која можете поставити лекару
• Која је дијагноза болести?
• Колико је болест распростањена?
• Које лечење ће се спровести?
• Који је циљ лечења?
• Који су нежељени ефекти лечења?
• Како можемо да спречимо или ублажимо могуће тегобе?
• Када је неопходно да се јавимо лекару? 
• Коме можемо да се јавимо за додатне информације и подршку?



Укључите друге чланове породице
или пријатеље

Није увек могуће да само једна особа помаже и пружа подршку 
болеснику. То је нарочито тешко уколико је болесник у одмаклој 
фази болести или лошег општег стања. Добро је да укључите и 
остале чланове породице или пријатеље који желе, али често не 
знају на који начин могу да помогну.  Иако се може десити да 
Вас неке особе разочарају, дешава се да особе од којих најмање 
очекујете буду велика подршка и болеснику и Вама.

Како да организујете подршку из окружења

• Одредите задатке који треба да се изврше и упишите их у 
календар.

• Питајте људе из окружења када имају времана и које обавезе 
могу да преузму.

• Будите сигурни да су разумели задатак.  
• Замолите их да Вас повремено обавештавају о томе шта су 

урадили.



Задаци за друге особе које су подршка

• Вожња пацијента до болнице и назад.
• Кување и набавка намирница. 
• Вожња деце у вртић, школу, спортске и друге активности.
• Прање, пеглање.
• Обилажење болесника док сте Ви на послу.

Шта учинити уколико друге особе одбију да 
пруже подршку

Неке особе нису у могућности да пруже подршку.

То може да буде разочаравајућа вест, али треба знати да за то 
могу да постоје различити разлози: 

• Можда имају своје проблеме. 
• Немају времена. 
• Не знају како да помогну.
• Имају проблем да буду у окружењу болесних људи.
• Имају предрасуде у вези са малигним болестима и лечењем истих.

Како да бринете о себи док бринете о 
оболелој особи
Многе особе које брину и пружају подршку болесницима мисле 
да њихове потребе више нису важне. Свесно или несвесно 
одузимају себи право да осећају задовољство. Неке особе могу 
имати јак осећај кривице уколико одвоје неко време за себе.
 
Важно је да у овом периоду бринете о свом физичком и психичком 
здрављу, нарочито ако ћете у овој улози  бити дуже време. 
Адекватна брига о сопственом здрављу и потребама ће Вам дати 
снагу и помоћи да квалитетније бринете и о Вама блиској особи.
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Како можете да помогнете себи

• Храните се правилно.
• Будите активни (вежбајте, шетајте, трчите).
• Одвојите време за одмор (нпр. научите вежбе опуштања и 

дисања).
• Водите рачуна о хигијени и физичком изгледу.
• Идите на редовне контроле лекару и зубару.
• Трудите се да имате регулисан сан.
• Разговарајте са својим шефом уколико будете морали да 

изостајете са посла.
• Укључите рођаке и пријатеље који могу да Вам помогну.
• Трудите се да време које проводите са децом буде квалитетно.
• Водите дневник о својим осећањима, описујте важне догађаје 

из Вашег живота.
• Поделите Ваша осећања и мисли са особама које су Вам блиске.
• Распитајте се где можете да добијете стручну психолошку или 

социјалну подршку.
• Немојте да заборавите колико сте важни и посебни!
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2. СОЦИЈАЛНА ПОДРШКА
И ПОМОЋ

Као члан породице или особа која брине о болеснику, Ви имате 
кључну улогу у остваривању свих права оболеле особе и Ваше 
мишљење би требало да се узме у обзир.  Неопходно је да будете 
потпуно информисани о свим могућностима и правима која се 
тичу болесника. Овом приликом, упознаћемо Вас са основним 
правима из области социјалне заштите, као и са начином, 
условима и поступком остваривања истих. 

У оквиру закона који уређује систем социјалне заштите 
дефинисана су следећа права: 

• Право пружања услуга социјалне заштите.
• Право на материјалну подршку.

Врсте материјалне подршке и начини 
остваривања истих 

Важно је да знате да се право на различите врсте материјалне 
подршке остварује ради обезбеђивања егзистенцијалног 
минимума и побољшања квалитета живота појединца или целе 
породице.

Врсте материјалне подршке:

1. Новчана социјална помоћ.
2. Новчана накнада за негу и помоћ другог лица.
3. Увећани додатак за помоћ и негу другог лица.
4. Једнократна материјална помоћ.
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Новчана социјална помоћ - како се остварује и 
шта обухвата

Право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, 
односно породица која нема приходе или има мањи приход од 
нивоа социјалне сигурности. Услов је да се средства за егзистенцију 
не могу обезбедити по основу рада, имовине или од сродника који 
су у обавези да их издржавају.

У смислу остваривања права на новчану социјалну помоћ, породицом 
се сматрају супружници или ванбрачни партнери, деца, сродници у 
првој линији, као и сродници у побочној линији до другог степена 
сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству. Ниво 
социјалне сигурности утврђен је законом у јединственом износу 
за целу територију Републике Србије, а зависи од броја чланова 
породице и усклађује се са индексом раста трошкова живота.

Услови за остваривање права се проверавају једном годишње, што 
значи да једном остварено право не значи да ћете га остварити и 
други пут. У поступку остваривања права, подносилац захтева треба 
да достави доказе везане за радни статус и имовину сваког члана 
породице. Захтев се подноси на прописаном обрасцу који се добија у 
Центру за социјални рад општине на којој подносилац захтева живи. 
Уз захтев се мора приложити и друга лична, породична и имовинска 
документација, којом се потврђује радни и имовински статус особе 
за коју се подноси захтев.

Уз захтев за остваривање права на социјалну помоћ подносе се 
и следећа документа:

1. Лична карта на увид и фотокопије личних карата свих чланова 
породице.

2. Извод из матичне књиге рођених за малолетне чланове 
породице (добија се у матичној служби општине).
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3. Уверење о имовинском стању за све пунолетне чланове 
домаћинства из општине становања и општине рођења 
(добија се у филијали Пореске управе општине пребивалишта 
и општине рођења).

4. Уверење Завода за тржиште рада за незапослене чланове 
породице (добија се у Националној служби за запошљавање).

5. Потврда о приходима за последња три месеца за све чланове 
породице (добија се од послодавца).

6. Уколико сте разведени – копија пресуде (оригинални документ 
се добија у надлежном суду).

7. Уколико су деца из ванбрачне заједнице – копија пресуде 
о обавези издржавања (оргинални документ добија се у 
надлежном суду).

8. Копија решења о престанку радног односа уколико је 
подносиоцу захтева престао радни однос (оригинални 
документ се добија од бившег послодавца).

9. Налаз и мишљење комисије ПИО о неспособности за рад.

Важно је да знате!

Пре него што почнете да прикупљате документацију обавезно се 
консултујте са социјалним радником установе у којој се Вама блиска 
оболела особа лечи или са стручним радником Центра за социјални 
рад општине на којој болесна особа има пребивалиште.

Новчана накнада за помоћ и негу другог лица 
- како се остварује и шта обухвата 

Право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица имају 
корисници пензије и осигураници којима је због телесног или 
сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у 
здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би 
задовољио своје основне животне потребе, под условом да то 
оцени надлежни орган вештачења. То значи да ово право могу да 
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користе она лица која су непокретна и нису у стању да се самостално 
крећу, хране, облаче и одржавају основну личну хигијену.

Корисници пензија захтев за остваривање овог права подносе 
Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање. Лица 
која никада нису била у радном односу захтев за остваривање овог 
права подносе Центру за социјални рад оне општине на којој имају 
пребивалиште.

Потребна документација за остваривање овог права:

1. Захтев за признавање права на новчану накнаду за помоћ и 
негу другог лица (добија се у Фонду за пензијско и инвалидско 
осигурање).

2. Налаз лекара специјалисте о потреби за помоћи и негом 
другог лица (оргиналан налаз).

3. Фотокопија личне карте.
4. Фотокопија решења о праву на пензију (чек).
5. Предлог за вештачење (образац бр. 1) од изабраног лекара за 

лица која никада нису била у сталном радном односу.

Важно је да знате!

• За остваривање овог права неопходан је преглед болесника 
од стране лекарске комисије која се формира по прописима 
пензијско-инвалидског осигурања.

• За остваривање овог права нема утицај материјално стање 
болесника и његове породице, већ искључиво зависи од 
здравственог стања болесника.

• Ово право је лично право и не може се наслеђивати.
• Ово право може бити признато као трајно или као ограничено. 

Ако је болеснику признато право на додатак за помоћ и негу 
другог члана у ограниченом временском периоду (нпр. једне 
године), неопходан је нови преглед болесника од стране 
лекарске комисије. За нови преглед биће потребна и нова 
медицинска документација.
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Право на увећану новчану надокнаду за помоћ и 
негу другог лица - како се остварује и шта обухвата
 
Право на увећану новчану надокнаду за помоћ и негу другог лица 
остварује се на основу прописа о пензијско-инвалидском осигурању 
и остварују га она лица код којих је утврђено да имају телесно 
оштећење од 100 % по једном основу или да имају органски трајни 
поремећај неуролошког и психичког типа. 

Поступак за остваривање права на увећану новчану надокнаду за 
негу и помоћ другог лица исти је као и за обичну новчану надокнаду 
за негу и помоћ другог лица и потребна је иста документација.

Једнократна новчана помоћ - како се остварује 
и шта обухвата  

Једнократна новчана помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се 
изненада нађе у ситуацији да му је таква помоћ неопходна. Овакве 
ситуације могу бити појава болести и друге непогоде и несреће.

За остваривање права на једнократну материјалну помоћ 
неопходна је следећа документација:

1. Писан захтев или молба за једнократну новчану помоћ.
2. Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и за све 

чланове породице.
3. Извод из матичне књиге рођених или венчаних за све чланове 

породице  (добија се у матичној служби општине).
4. Пријава пребивалишта за малолетну децу (добија се у МУП-у, 

служба за управне послове).
5. Докази који се односе на разлог подношења захтева 

(трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев) и 
друга документација у зависности од случаја.
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6. Пореско уверење за пунолетне чланове породице.
7. Уверење о имовном стању о непоседовању непокретне 

имовине (добија се у филијали Пореске управе општине 
пребивалишта и општине рођења).

8.  Фотокопија три последња чека пензије за кориснике пензије.
9. Потврда о приходима за последња три месеца (добија се код 

послодавца), а за незапослене чланове породице је потребно 
уверење Завода за тржиште рада (добија се у Националној 
служби за запошљавање).

10. Налаз и мишљење комисије ПИО о неспособности за рад. 
11. Фотокопија штедне књижице по виђењу, отворена код А. Д. 

Поштанске штедионице.

Важно је да знате!

Која ће од горе наведене документације бити потребна вама 
блиској особи, сазнаћете након разговора са социјалним 
радником Центра за социјални рад општине на којој та особа има 
пребивалиште.

Право на помоћ у кући - како се 
остварује и шта обухвата 

Помоћ у кући се обезбеђује особама старије животне доби које 
живе саме, а у циљу задовољавања свакодневних животних 
потреба и унапређењу квалитета живота.

Начин пружања услуга помоћи у кући

Помоћ у кући обезбеђује се кориснику на основу упута надлежног 
Центра за социјални рад, три до пет дана недељно, и то у трајању 
од два сата дневно искључиво радним данима.
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Садржај услуге помоћи у кући

• Помоћ у обезбеђивању исхране.
• Помоћ у одржавању личне хигијене.
• Помоћ у одржавању хигијене стана.
• Помоћ у обезбеђивању различитих врста услуга.

Захтев за остваривање права на помоћ у кући подноси се Центру 
за социјални рад.

Потребна документација за остваривање права на помоћ у кући:

1. Фотокопија личне карте.
2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених или извода из 

матичне књиге венчаних.
3. Фотокопија чека пензије.
4. Фотокопије лекарских налаза.
5. Уверење о држављанству.
6. Фотокопија уговора о доживотном издржавању, уколико постоји.

Субвенције

Питање субвенција (комуналије, електрична енергија, телефон, 
инфостан) регулисано је на локалном нивоу. Ниво субвенција 
обезбеђује се на нивоу оних општина и градова који су донели 
одлуке о регулисању овог питања.

Након разговора са социјалним радником Центра за социјални рад 
општине где особа за коју се подноси захтев има пребивалиште 
сазнаћете да ли и на које субвенције Вама блиска оболела особа 
има право.
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Смештај у установу социјалне заштите 
- шта подразумева и како се остварује

Смештај у установу социјалне заштите подразумева смештај у 
неку од установа Геронтолошког центра, односно у Дом за стара 
лица.
 
Захтев за смештај у установу социјалне заштите подноси се 
Центру за социјални рад где особа за коју се подноси захтев има 
пребивалиште. Одлуку о смештају доноси Центар за социјални 
рад, који зависно од потреба особе која је поднела захтев бира 
одговарајућу устнову.

У установи социјалне заштите кориснику је обезбеђен 
континуирани здравствени надзор, који подразумева спровођење 
здравствене неге, одређивање и спровођење терапије, обављање 
специјалистичких прегледа, прописивање адекватне исхране 
и обављање лабораторијских анализа. Корисници све време 
имају подршку социјалног радника и психолога, као и радно-
окупационе терапије и културно-забавне активности (прославе, 
концерте, излете).

Важно је да знате! 

• За смештај у установу социјалне заштите неопходно је да 
постоји лична жеља особе која ће да буде смештена, осим ако 
није лишена пословне способности и ако јој није постављен 
старатељ.

• Смештај не мора да буде трајног карактера.
• Трошкови смештаја финансирају се личним средствима.
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3. ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА 
И ПОМОЋ У ИНСТИТУТУ

САВЕТОВАЛИШТЕ-ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

У Саветовалишту за психосоцијалну подршку Института за 
онкологију и радиологију Србије (у даљем тексту: Саветовалиште) 
особи која брине о болеснику подршку могу да  пруже стручњаци 
различитих профила (дефектолог, психолог, социјални радник, 
физиотерапеут, медицинска сестра, као и повремени сарадници 
– нутрициониста и лекари различитих специјалности). 

У Саветовалишту можете да:
• добијете информације о припреми болесника за спровођење 

специфичног онколошког лечења (хирургија, хемиотерапија, 
радиотерапија);

• боље разумете малигну болест  и отклоните заблуде;
• добијете препоруке у вези са животним навикама (нпр. исхрана, 

хигијена, физичка активност); 
• препознате могуће компликације лечења;
• разумете боље своја осећања и мисли;
• добијете препоруке како да разговарате са оболелом особом; 
• добијете препоруке како да разговарате са другим особама 

из Вашег окружења;
• разговарате о Вашим потребама и искуствима кроз која пролазите;
• упознате се са правима из области социјалног осигурања 

(здравствено осигурање, социјална заштита, инвалидско-
пензионо осигурање);

• упознате се са могућностима укључивања у активности  
удружења пацијената;

• добијете информације у вези са другим организацијама које 
могу да Вам помогну.
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Приликом доласка на разговор у Саветовалиште треба да имате: 

• оверену  здравствену књижицу;
• упут лекара надлежног Дома здравља уколико се болесник не 

лечи у Институту;
• упут од стране надлежне комисије са мишљењем и оценом за 

пацијенте који нису из Београда;
• конзилијарну одлуку или последњи извештај ординирајућег 

лекара.

Разговор можете заказати лично у Саветовалишту које се налази у 
приземљу Института (амбуланта 3) или на број телефона 011/2067-158

Програм едукације и подршке ,,Верујем у живот“

Поред индивидуалних разговора са стручњацима у Саветовалишту, 
подршку можете добити и у групном раду кроз радионице, 
популарна  предавања или  трибине.
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Теме програма “Верујем у живот“:
 

1. Карактеристике малигних болести, њихова етиологија и 
превенција

2. Дијагностика малигних болести и онколошко лечење 
3. Нежељени ефекти лечења и правилна исхрана
4. Утицај малигних болести на психолошко функционисање особе
5. Адаптација на малигну болест  и сексуалност          
6. Промене и активно прилагођавање на промене

Стратегије за превазилажење кризне ситуације – технике
Физичка активност и рехабилитација

7. Социјални аспекти и извори подршке у друштву
8. Лечење бола

Клиничка испитивања у онкологији
Алтернативне и комплементарне методе

Предавања се одржавају у поподневним часовима у Институту, у 
групама од 16 до 20 особа. Сви заинтересовани пацијенти и чланови 
породице могу да се пријаве на број телефона 011/2067-158 или 
имејлом на адресу: savetovaliste@ncrc.ac.rs.



Радна група за подршку пацијентима 

Радну групу за подршку пацијентима чине стручњаци са Института 
и представници  различитих удружења пацијената. Мисија Радне 
групе је да се унапреди улога онколошких пацијената, обезбеде 
хуманији услови за смештај и лечење пацијената, побољша 
комуникација са здравственим радницима, да се побољша 
квалитет лечења  и квалитет живота пацијената и чланова њихових 
породица. Уколико желите да пратите активности Радне групе за 
подршку пацијентима, све информације можете да добијете на 
број телефона 011/2067-158 или на интернет страници Института 
www.ncrc.ac.rs.

Подршка православне цркве 

Свештеник редовно посећује одељења, разговара са пацијентима 
и члановима породица, исповеда их и причешћује. Разговор са 
свештеником Зораном Керезовићем, старешином Храма Светог 
Козме и Дамјана који се налази  у оквиру Клиничког центра 
Србије, можете да закажете лично у Храму или можете да дођете 
у Институт сваке среде од 17:00h до 18:00h, и сваке недеље од 
7:30h до 8:00h. Са оцем Ташев Пером разговор можете заказати 
лично у католичкој цркви Светих Ћирила и Методија на Бановом 
Брду или у Институту сваког уторка од 16:00h до 17:00h.   
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Удружења пацијената

• Удружење грађана за борбу против рака јајника „Проговори“ 
www.progovori.rs

• Удружење жена оболелих и лечених од рака дојке
„Будимо заједно“- www.budimozajedno.rs

• Удружење пацијената оболелих од рака дебелог црева и јетре
www.udruzenjecrc.rs

• Национално инвалидско удружење - ИЛКО Србије - www.ilco.org.rs
• Удружење пацијената са ретким туморима - УПРТ

www.uprt.org.rs
• Удружење „Звончица“, удружење родитеља деце оболеле од 

малигних болести - www.zvoncica.org.rs
• Удружење НУРДОР (родитељи и пријатељи деце лечене од рака)

www.nurdor.org

Корисни линкови

• www.onkonet.rs
• www.stetoskop.info/Maligne-bolesti-i-tumoris2-c37-sicknesses.htm
• www.belhospice.org
• www.carcinoid.org
• www.cancer.org
• www.breastcancer.org
• www.cancer.net
• www.mayoclinic.org
• www.nih.gov
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4. ИЗВОРИ:

1. National Cancer Center Network (NCCN) . Patients and caregivers 
2016; https://www.nccn.org/patients/resources

2. American Cancer Society. Caregivers 2016; http://www.cancer.org/
treatment/caregivers/index

3. American Society of Clinical Oncology (ASCO). ASCO’s patient 
information website 2016; http://www.cancer.net/coping-with-
cancer/caring-loved-one/how-caregivers-can-take-care-themselves

4. Закон о социјалној заштити ( ,,Сл. Гласник РС ‘‘, br. 24/2011)
5. Одлука о правима и услугама социјалне заштите (Службени лист 

града Београда бр. 55/11)
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БЕЛЕШКЕ
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ДИЈАГНОСТИКА 
МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ 
ОД КЛИНИЧКОГ 
ПРЕГЛЕДА ДО 
ПАТОХИСТОЛОШКОГ 
НАЛАЗА

ХИРУРШКО ЛЕЧЕЊЕ 
- УПУТСТВО ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ ПРЕ И 
НАКОН ОПЕРАЦИЈЕ

РАДИОТЕРАПИЈА 
- УПУТСТВО ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ НА 
ЗРАЧНОЈ ТЕРАПИЈИ

КОМПЛЕМЕНТАРНА 
И АЛТЕРНАТИВНА 
МЕДИЦИНА

МАЛИГНЕ БОЛЕСТИ 
КОД ДЕЦЕ

ЗРАЧНА ТЕРАПИЈА 
ТУМОРА ЖЕНСКИХ 
ГЕНИТАЛНИХ 
ОРГАНА
УПУТСТВО ЗА 
ПАЦИЈЕНТКИЊЕ 

УПУТСТВО ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ НА 
ЗРАЧЕЊУ ТУМОРА 
ГЛАВЕ И ВРАТА

ТУМОРСКИ 
МАРКЕРИ И 
ЛАБОРАТОРИЈСКА 
ДИЈАГНОСТИКА

ЛИМФЕДЕМ 
ШТА СВАКА ЖЕНА 
СА РАКОМ ДОЈКЕ 
ТРЕБА ДА ЗНА

ОДВИКАВАЊЕ 
ОД ПУШЕЊА КОД 
ОНКОЛОШКИХ 
ПАЦИЈЕНАТА

ПРЕВЕНЦИЈА 
МАЛИГНИХ 
БОЛЕСТИ

ЛЕЧЕЊЕ РАКА 
ШТИТАСТЕ 
ЖЛЕЗДЕ 
РАДИОАКТИВНИМ 
ЈОДОМ
УПУТСТВО ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ

УПУТСТВО ЗА 
ПОРОДИЦУ И 
ПРИЈАТЕЉЕ 
ОБОЛЕЛИХ 
ОД МАЛИГНИХ 
БОЛЕСТИ

ПСИХОЛОШКА 
ПОДРШКА 
ОНКОЛОШКИМ 
ПАЦИЈЕНТИМА

ВОДИЧ ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ 
ИНСТИТУТА ЗА 
ОНКОЛОГИЈУ И 
РАДИОЛОГИЈУ 
СРБИЈЕ

ОПЕРАЦИЈА ДОЈКЕ

ХЕМИОТЕРАПИЈА 
- УПУТСТВО ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ НА 
ХЕМИОТЕРАПИЈИ

НАСЛЕЂЕ И РАК

МАМОГРАФИЈА И 
ДРУГИ ПРЕГЛЕДИ 
У ОТКРИВАЊУ 
И ПРАЋЕЊУ 
БОЛЕСТИ ДОЈКИ

ПРЕПОРУКЕ ЗА 
ПАЦИЈЕНТЕ У 
ТОКУ И НАКОН 
ОНКОЛОШКОГ 
ЛЕЧЕЊА

СУПОРТИВНА 
ТЕРАПИЈА

РАК ШТИТАСТЕ 
ЖЛЕЗДЕ 
ДИЈАГНОСТИКА И 
ЛЕЧЕЊЕ
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Брошура је припремљена у склопу пројекта Института за 
онкологију и радиологију Србије „Знањем против рака” под 
покровитељством Министарства здравља Републике Србије, 
програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“, пројекат 
0008 - Подршка спровођењу националног програма онколошке 
здравствене заштите „Србија против рака“ у 2016. години.
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