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Раз вој пси хо он ко ло ги је по ста вља пред са вре ме ну де фек то ло ги ју зах тев 
за де фи ни са њем про фе си о нал них ком пе тен ци ја де фек то ло га у прав цу при ме-
не де фек то ло шких ме то да и тех ни ка ра да у трет ман он ко ло шких па ци је на-
та и про ши ри ва ње про фе си о нал них ком пе тен ци ја де фек то ло га у том сми слу 
ко је во де ка чвр шћој са рад нји са мул тид сци пли нар ним ти мом струч ња ка и 
мултимoдално ори јен ти са ној про фе си о нал ној уло зи де фек то ло га. У ра ду су 
раз ма тра не мо гућ но сти про фе си о нал ног ан га жо ва ња де фек то ло га у еду ка ци-
ји, ре ха би ли та ци ји, као и пре вен ци ји и трет ма ну он ко ло шких па ци је на та 
и обо ље ња са аспек та но ви јих на уч них и струч них до стиг ну ћа. Фи нал на раз-
ма тра ња ука зу ју на кон крет не тех ни ке и ме то де ра да, при мен љи ве у овим 
усло ви ма про фе си о нал ног ан га жо ва ња де фек то ло га.

КљУЧ НЕ РЕ ЧИ: де фек то лог, еду ка ци ја, ре ха би ли та ци ја, ме то де, тех-
ни ке   

УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Раз вој пси хо он ко ло ги је за по чео је у дру гој по ло ви ни 20. ве ка као 
од го вор на по ве ћан ин те рес за пси хо со ци јал не фак то ре ко ји ути чу на 
пре вен ци ју и ле че ње кар ци но ма, и као од го вор на ути цај кар ци но ма на 
чла но ве по ро ди це па ци је на та и про фе си о нал це ко ји се ба ве овим бо-
ле сти ма као и пси хич ким и функ ци о нал ним оме те но сти ма ко ји из то-
га про ис ти чу. Број на ис тра жи ва ња и кли нич ка прак са до при не ли су све 
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бо љем раз у ме ва њу пси хо со ци јал них про бле ма он ко ло шких бо ле сни ка у  
свим ста ди ју ми ма бо ле сти (Gre gu rek, 2008).

Пси хо он ко ло ги ја се ба ви пси хо ло шким, со ци јал ним, етич ким и пи та-
њи ма по на ша ња обо ле лих од ма лиг них бо ле сти. Она се ба ви ка ко ре ак ци-
ја ма обо ле лих та ко и ре ак ци ја ма око ли не обо ле ле осо бе, да кле пси хо ло-
шким, дру штве ним и фак то ри ма по на ша ња, ко ји мо гу да ути чу на ток бо-
ле сти. Пси хо он ко ло ги ја је област ви ше ди сци пли нар ног ин те ре со ва ња, а 
у ве зи са тим де фек то ло ги ја као на уч на и прак тич на ди сци пли на но ви јег 
да ту ма у овој обла сти, за у зи ма све зна чај ни је ме сто у ве зи са при ме ном 
ре ха би ли та ци о них ме то да и тех ни ка ра да са он ко ло шким па ци јен ти ма. 

РАЗ РА ДА ПРО БЛЕ МА

Ре ха би ли та ци ја  па ци је на та са кар ци но мом под ра зу ме ва пра ће ње 
па ци јен та од тре нут ка по ста вља ња  ди јаг но зе ма лиг не бо ле сти па  до 
кра ја ле че ња, би ло да је у пи та њу из ле че ње или смрт па ци јен та, и зах-
те ва струк ту ри са ну мул ти ди сци пли нар ну  при пре му и по др шку, ка ко 
па ци јен та, та ко и чла но ва ње го ве по ро ди це. Еду ка ци ја и ра на ре ха би-
ли та ци ја обо ле лих и чла но ва њи хо вих по ро ди ца уве де на је као део спе-
ци фич ног он ко ло шког ле че ња на Кли ни ку за он ко ло шку хи рур ги ју, Ин-
сти ту та за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју, Ср би је, 2006. го ди не. Од та да до 
но вем бра 2010. го ди не ин ди ви ду ал ним трет ма ном де фек то ло га ко ји об-
у хва та еду ка тив ни, ре ха би ли та ци о ни и са ве то дав ни трет ман, об у хва ће-
но је 1024 обо ле лих и чла но ва њи хо вих по ро ди ца, а груп ним трет ма ном 
2040 обо ле лих и њи хо вих нај бли жих чла но ва по ро ди це.

На ше ис ку ство по твр ђу је већ по зна те чи ње ни це да су љу ди вр ло че-
сто анк си о зни већ у тре нут ку ка да ле кар пред ло жи ана ли зе ко је тре ба да 
по твр де или од ба це ди јаг но зу ма лиг не бо ле сти. Са си гур но шћу мо же мо 
по твр ди ти да пр ви су срет с ди јаг но зом ма лиг не бо ле сти и пред сто је ћим 
он ко ло шким ле че њем, бу ди у љу ди ма ин тен зив ни је емо ци о нал не ре ак-
ци је не го у су сре ту са би ло ко јом дру гом бо ле шћу. То зах те ва ак ти ван 
и стру чан при ступ при ме ни ме то да де фек то ло шког трет ма на и ре ха би-
ли та ци је осо ба са ова квим обо ље њи ма. Раз у ме ва ње њи хо вог емо тив ног 
од го во ра, при хва та ње њи хо ве ту ге и ули ва ње на де, по бољ ша ва ју адап-
та ци ју на ствар ност ко ја је че сто пу на дис тре са зах те ва кон ти ну и ра но 
пра ће ње и рад де фек то ло га као про фе си о нал ца у он ко ло шком мул ти-
ди сци пли нар ном ти му.

Он ко ло шки бо ле сни ци мо ра ју се су о чи ти и с број ним дру гим пси хо-
со ци јал ним про бле ми ма, као што су емо ци о нал на не ста бил ност, про ме на 
пер спек ти ве о бу дућ но сти, осе ћа ње уса мље но сти, на пу ште но сти, мар ги-
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на ли за ци је, стиг ма ти за ци је, ин тер пер со нал ни про бле ми, про фе си о нал ни 
про блем, а сви се они мо гу ја ви ти у би ло ко јој фа зи бо ле сти и ле че ња и 
ма ни фе сто ва ти се вр ло раз ли чи тим по сле ди ца ма. (Gre gu rek, 2010).

Спо соб ност пре по зна ва ња пси хо ло шких и со ци јал них фак то ра ко ји 
су пре дик то ри успе шне или не у спе шне адап та ци је на кар ци ном омо гу-
ћа ва ра ну иден ти фи ка ци ју вул не ра бил них по је ди на ца као И ра но ин тер-
ве ни са ње у ци љу што аде кват ни је адап та ци је на но во на ста лу си ту а ци ју.

Ка ко ће се обо ле ли као и чла но ви по ро ди це адап ти ра ти за ви си од 
ви ше фак то ра. Дру штве ни фак то ри под ра зу ме ва ју ве ћу отво ре ност и 
раз у ме ва ње за ову про бле ма ти ку као и ве ћи ан га жман це ло куп ног дру-
штва на де ми сти фи ка ци ји ма лиг не бо ле сти, по сле ди ца ма спе ци фич ног 
он ко ло шког ле че ња и сте пе на пре жи вља ва ња обо ле лих.

Пер со нал ни фак то ри обо ле ле осо бе под ра зу ме ва ју ин тра пер со нал-
не и ин тер пер со нал не ка па ци те те лич но сти, као и со цио-еко ном ски 
ста тус у тре нут ку обо ље ва ња и по ста вља ња ди јаг но зе (Кли ко вац, 2010). 
Са ма бо лест пред ста вља та ко ђе из у зет но ва жан чи ни лац у про це су адап-
та ци је.Уочи ли смо да у за ви сно сти од ор га на ко ји је за хва ћен бо ле шћу, 
ста ди ју ма у ко јем је бо лест ди јаг но сти ко ва на као и од на чи на ле че ња 
и по сле ди ца ко је од ре ђе ни об ли ци ле че ња оста вља ју, умно го ме за ви си 
адап та ци ја на но во на ста лу жи вот ну си ту а ци ју и си ту а ци ју де фек то ло-
шке ре ха би ли та ци је.

Пре дик то ри ло ше адап та ци је на он ко ло шка обо ље ња и де фек то ло-
шку ре ха би ли та ци ју су и со ци јал на изо ла ци ја, лош со цио-еко ном ски 
ста тус, зло у по тре ба ал ко хо ла и дро га, по сто ја ње пси хи ја триј ског обо ље-
ња, ра ни је ис ку ство са кар ци но мом, не дав ни гу би ци, не флек си бил ност 
и ри гид ни ме ха ни зми од бра не, пе си ми зам, не до ста так по др шке и не до-
ступ ност ре ха би ли та ци је (Ја шо вић-Га шић, 1994). Бла го вре ме на про це-
на пси хо со ци јал них по тре ба, аде кват на по др шка, еду ка ци ја и ре ха би ли-
та ци ја од тре нут ка по ста вља ња ди јаг но зе та ко ђе је зна ча јан пре дик тор 
у адап та ци ји на де фек то ло шку ре ха би ли та ци ју он ко ло ло шких бо ле сти. 

Из на ве де ног мо же се за кљу чи ти да се ле че ње обо ле лих од ма лиг них 
бо ле сти не мо же и не тре ба све сти са мо на био-ме ди цин ске аспек те, већ 
је нео п хо дан ши ри и ин ди ви ду ал но при ла го ђен при ступ сва ком обо ле лом 
по на о соб као и по ро ди ци као је дин стве ној и не де љи вој це ли ни. Де фек то-
лог у окви ру сво га де ло кру га ра да има мо гућ ност да усме ри сво је де ло ва-
ње на мак си мал но осна жи ва ње и оспо со бља ва ње обо ле лог као и чла но ва 
ње го ве по ро ди це за мак си мал но по сти за ње функ ци о нал ног по тен ци ја ла 
(фи зич ког, емо ци о нал ног, ког ни тив ног и со ци јал ног) и сма ње ње ефе ка та 
не спо соб но сти кроз еду ка ци ју и те ра пиј ске ин тер вен ци је чи ме се по сти-
же ви ши ни во  функ ци о нал но сти и  бо љи ква ли тет жи во та. Ин тер вен ци је 
пре за по чи ња ња трет ма на тре ба да бу ду усме ре не на про це ну:
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•	 ни воа дис функ ци о нал но сти иза зва ног со мат ским симп то ми-
ма, огра ни че њи ма или гу би ци ма што под ра зу ме ва при су ство 
или од су ство бо ла као и ње гов сте пен и за сту пље ност, по сто ја ње 
про ме на на ни воу те ле сне ше ме или функ ци је као и по сто ја ње 
сма ње не,огра ни че не или пот пу ни гу би так по кре тљи во сти те ла и 
функ ци ја те ла као по сле ди це бо ле сти и ле че ња;

•	 ни во дис функ ци о нал но сти иза зван прак тич ним про бле ми ма ко ји 
се од но си на мо гућ ност оба вља ња и по нов ног ус по ста вља ња (ре-
струк ту ра ци је ко ја зах те ва ре е ду ка ци ју) сва ко днев них ак тив но-
сти и со ци јал них уло га ко је је обо ле ла осо ба има ла пре бо ле сти; 

•	 ни во дис функ ци о нал но сти иза зван пси хо со ци јал ним из во ри ма, 
а то су емо ци о нал ни про бле ми, уз раст, ни во ква ли те та жи во та, 
осу је ће ност да љих пла но ва, брач на и сек су ал на уло га, стиг ма ти-
за ци ја и дис кри ми на ци ја. 

Акут на фа за бо ле сти, ка да се де фек то лог пр ви пут су сре ће са обо ле-
лим и ње го вом по ро ди цом вр ло че сто ни је пра во вре ме за за по чи ња ње 
трет ма на јер су и обо ле ли и чла но ви по ро ди це пре пла вље ни осе ћа њем 
стра ха ко ји их вр ло че сто чи ни не спрем ним за су о ча ва ње са ду го роч-
ним про бле ми ма. У овој фа зи бо ле сти и ле че ња нео п ход но је ус по ста ви-
ти до бар кон такт, ство ри ти склад ну пси хо ло шко- емо ци о нал ну кли ма и 
од нос по ве ре ња за ре а ли за ци ју де фек то ло шке ре ха би ли та ци је и ко му-
ни ка ци је на ре ла ци ји де фек то лог –па ци јент. Ва жно је иден ти фи ко ва ти 
нај ва жни је про бле ме и охра бри ти кли јен те, де цу или од ра сле да ис ка зу-
ју и пр хи ва те сво ја осе ћа ња и емо ци о нал не по тре бе и те го бе ко је мо гу 
би ти ис по ље не на пси хич ком и те ле сном пла ну што пред ста вља област 
ре а ли за ци је ре ха би ли та ци о них про це ду ра и тех ни ка ко је су сме ре не на 
емо ци је и те ло (Scar po ni, 2012). 

Пе ри од опо рав ка од спе ци фич ног он ко ло шког ле че ња че сто је до-
бро вре ме за еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју иако са еду ка тив ним про гра-
ми ма тре ба за по че ти још док је осо ба на бол нич ком ле че њу. Де фек то лог 
та ко ђе са ве то дав ним и пре вен тив ним трет ма ном уче ству је у ства ра њу 
пла на о да љим ак тив но сти ма обо ле лог и ње го ве по ро ди це и пру жа њу 
по мо ћи и по др шке при ње го вој ре а ли за ци ји, као и ње го во пре фор му ли-
са ње уко ли ко бо лест на пре ду је или до ђе до про ме не не ких дру гих ре-
ле вант них чи ни ла ца. Де фек то лог са ве ту је и вр ши из бор од го ва ра ју ћих 
тех ни ка и ме то да ре ха би ли та ци о них про це ду ра ко ји ма се об у хва та лич-
ност обо ле ле осо бе и ме то де при ла го дја ва ју лич но сти па ци јен та као и 
ње го вом уз ра сту, али се исто вре ме но вр ши и при ла го ђа ва ње иза бра них 
тех ни ка и ме то да лич но сти те ра пе у та, од но сно де фек то ло га и ње го вим 
про фе си о нал ним спе ци фич но сти ма. Ове ме то де при ме њу ју се у груп-
ном и ин ди ви ду ал ном об ли ку ра да (Ma u ri ce-Stam et al., 2014).
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Раз вој про то ко ла пра ће ња на кон пре стан ка ра да, под ра зу ме ва да 
нам се обо ле ли или чла но ви по ро ди це увек мо гу обра ти ти за по др шку 
и по моћ и на кон за вр ше них свих об ли ка он ко ло шког ле че ња ра ди при-
ме не ме то да кон ти ну и ра не еду ка ци је и ре дов не при ме не де фек то ло шке 
ре ха би ли та ци је, по го то во у ра ду са де цом (Si e gel, 1998).

УМЕ СТО ЗА КљУЧ КА

Кли нич ка прак са као и ис тра жи ва ња из обла сти пси хо он ко ло ги је 
по ка за ла су нам да је у ле че њу и ре ха би ли та ци ји обо ле лих од кар ци но-
ма, нео п хо дан мул ти ди сци пли нар ни при ступ ко ји об у хва та све аспек те 
лич но сти - со мат ске, пси хо ло шке, дру штве не и со ци јал не. Еду ка ци ја и 
ра на ре ха би ли та ци ја пре ве ни ра ју си ту а ци ју хен ди ке па, со ци јал ну изо-
ло ва ност или пре те ра но со ци јал но ан га жо ва ње, омо гу ћа ва ју обо ле лој 
осо би да пре у зме кон тро лу над сво јим жи во том да од ло жи и/ или оства-
ру је сво је жи вот не пла но ве са што ма ње по сле ди ца. Све ово нам ука зу је 
на нео п ход ност ве ћег ан га жма на де фек то ло га у мул ти ди сци пли нар ном 
ти му ко ји се ба ви ле че њем и ре ха би ли та ци јом хро нич но обо ле лих осо ба 
и укљу чи ва њем де фек то ло га у пси хо он ко ло ги ју. 

Од ре ха бил та ци о них ме то да и про це ду ра у те ра пиј ском при сту пу 
он ко ло шким па ци јен ти ма, де фек то лог је у мо гућ но сти да при ме њу је 
број не ме то де и тех ни ке ра да, а ми смо се опре де ли ли за сле де ће:

•	 тех ни ке ре лак са ци је 
•	 тех ни ке ре ха би ли та ци је пу тем па сив них, ак тив них и кре а тив-

них по кре та
•	 те ра пи ја по кре том и пле сом
•	 ме тод ре е ду ка ци је пси хо мо то ри ке 
•	 хи по те ра пи ја и упо тре ба ко ња у те ра пиј ске и ре ха би ли та ци о не 

свр хе
•	 сен зо мо тор на ин те гра тви на те ра пи ја, спе ци фич но усме ре на на 

рад са де цом 
•	 Мон те со ри ме тод, та ко ђе при ме њен у ра ду са де цом (Ма ће шић-

Пе тро вић, 2012).
Ако бо лест по сма тра мо као „го вор ду ше“ (Dal ke, 2013), а ми би до-

да ли и као го вор те ла, он да при ме на свих на ве де них ме то да од стра не 
де фек то ло га као про фе си о нал ца ко ји их при ме њу је има сво је оправ да-
ње и упо ру ште упра во у бо ле сти ма ко је за хва та ју ду шу и те ло де те та 
или од ра слог ко ји у де фек то ло шком при сту пу он ко ло ги ји пред ста вља 
цен тар про фе си о нал ног ин те ре со ва ња. 
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SUMMARY

Development of psycho - oncology made an conceptual frame of the 
special education and rehabilitation (defectology), viewed  as the modern 
discipline with new achievement and goals. This point out the modern 
techniques and methods of the work with patients with cancer diseases, 
based on the multidisciplinary approach and team work,  where the 
professional role of the special educator is the central role in the team 
work. This means that special education and rehabilitation, as the scientific 
and practical discipline has to define new methods and techniques of work 
and treatment with the clients with cancer disease. Final remarks point up 
the new professional strategies of the special education and rehabilitation 
in the area of psycho- oncology. 

KEY WORDS: special educator, education, rehabilitation, methods, 
techniques.

 


