
 Рад са децом на болничком лечењу  

 Болничка група ради у Дечјем одељењу Крушевачке болнице. Рад са децом на 
болничком лечењу реализује васпитач у термину од 13 до 18 часова. 
 Глобални циљ рада са децом у болничкој групи јесте помоћ деци у адаптацији на 
болничке услове и хуманизација и оплемењивање болничке средине и боравка деце у њој  

Специфичност програмирања и реализације васпитно-образовног рада у болници 
везана је за уважавање разлика присутних у структури болничких група и дужини боравка 
деце у болници (различита дужина боравка деце у болничким условима, старосна 
структура групе која се често не ограничава на предшколски период, различита обољења и 
сметње у развоју деце). То се, пре свега, одражава на временски оквир планирања и вођења 
запажања о деци. 
 Основни принципи и задаци васпитно-образовног рада са децом на болничком 
лечењу јесу: 
• обезбеђивање емотивно топле атмосфере у болници, водећи рачуна о потребама 
деце и пружајући им подршку у кризним ситуацијама, 
• подстицање ведрог, радосног расположења код деце и формирање позитивног и 
активног става у односу на сопствено оздрављење, 
• ублажавање страха и стрепње који се јављају на одвајање, 
• помоћ детету да прихвати болест и суочавање са ограничењима, 
• подржавање, подстицање и осмишњавање активности (групне и индивидуалне), 
• омогућавање деци да кроз игру искажу расположења и емоције, 
• укључивање родитеља у активности са децом, 
•  успостављање одговарајућег стручног и сарадничког односа са здравственим 
радницима.  

Васпитач у раду са децом у простору играонице осмишљава активности које је 
могуће реализовати у датим условима, водећи рачуна о подстицању свих аспеката развоја 
деце, а кад стање здравља детета и друге околности захтевају са дететом ради 
индивидуално у болесничкој соби.  
           Васпитач у болничкој групи сарађује са породицом, здравственом установом и 
локалном заједницом. 

Сарадња васпитача и породице у болничким условима заснована је на потреби 
уважавања најбољег интереса за дете и родитеља. Васпитач родитељима даје информације 
у домену свога рада. Информисање родитеља о здравственом стању детета искључиво је у 
надлежности лекара. 

Сложеност посла васпитача у болници захтева отвореност и прилагодљивост 
условима и режиму рада у болници и перманентну сарадњу са свима који се у болници 
баве децом.  

Васпитач сарађује са хуманитарним и стручним организацијама, по потреби са 
школом и укључује се у акције везане за болесну децу.  
Васпитач у болничкој групи се стручно усавршава према Годишњем плану рада Установе 
и индивидуалном плану стручног усавршавања. 
 
 


