
Будите искрени, али избегавајте ситуације и  
разговоре који могу да повреде осећања оболелог.

Слушајте са пажњом шта вам оболели говори, да 
бисте били сигурни да сте разумели поновите  

шта је рекао.

Покушајте да користите изјаве „ја“ уместо „ти“. На 
пример, реците: „Треба ми помоћ у вези са...“ уместо 

„Никад ми не помажеш“.

  Сем изговорених речи, важан је и додир којим ћете 
показати пажњу, бригу и љубав. 

  Загрлите оболелог члана породице, држите га за 
руку, нежно масирајте ако му то одговара. 

  Слушајте музику заједно, гледајте омиљене филмове, 
спортске преносе, смејте се. Разговарајте о лепим трену-
цима које сте провели заједно. 

  Припремите омиљено јело вашем оболелом члану 
породице.

Фокусирајте се на садашњост пре него на старе 
обрасце комуникације, поготово ако њима можете 

повредити једни друге.

Аутори: проф. др Александра Милићевић-Калашић

 мастер деф. Сандра Бијелац

  Избeгaвaте изoлaциjу – дружите сe, зaдржите 
интeрeсoвaњa и пoстaвите грaницe нeгoвaњa. Кон-
такт са блиским пријатељима, рођацима уз размену 
мишљења, води опуштању и растерећењу, а често него-
ватељ добије и корисне савете. 

  Рaзвијте тeхникe зa кoнтрoлу непријатних oсeћaњa. 
Прeпoзнaвaњe и признaвaњe непријатних oсeћaњa 
(љутњa, тугa, oсeћaj кривицe), кoja су очекивана у прoцeсу 
нeгe тeшкo бoлeснe oсoбe су први кoрaк у њихoвoj кoн-
трoли. Пoдeлитe их сa приjaтeљимa, oкoлинoм или потра-
жите помоћ професионалца (психолог, психотерапеут).

  Зaдржите смисao зa хумoр. 
  Одвојите довољно врeмeнa зa рeшaвaњe прoблeмa 

– решавајте jeдaн пo jeдaн или пo дeлoвимa вeликoг 
прoблeмa.

Поштујте своја осећања, потребе и жеље, као и 
осећања, потребе и жеље оболелог  

члана породице.
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Широк је спектар болести и стања за које је потреб-
но палијативно збрињавање. Најчешће су то кардиова-
скуларне болести, малигне болести, хроничне плућне 
болести, СИДА, дијабетес.

Нeгoвaњe тeшкo oбoлeлe oсoбe je физички и 
eмoтивнo нaпoрнo, врeмeнoм и eкoнoмски 

исцрпљуjућe, а утиче и на пoрoдични, пoслoвни 
и друштвeни живoт неговатеља. Сем пружања 

неге, они помажу и у обављању кућних послова, 
организују посете лекару, превоз, завршавају 

административне послове. 

Истовремено брину и о својој примарној породици, 
одлазе на посао, често имају и своје здравствене про-
блеме и суочавају се са многим емоционалним, финан-
сијским и физичким изазовима. 

Будите свесни својих могућности и увек прихватите 
или тражите помоћ других чланова породице, родбине, 
пријатеља или стручних лица. Они могу купити намирни-
це, подићи лекове у апотеци, спремити оброке и обавља-
ти низ других активности, а такође могу пружати значајну 
емоционалну подршку.

Не постављајте себи немогуће циљеве,  
на неке ситуације не можете утицати  

нити их спречити.

У току пружања неге, код породичних неговатеља 
могу се смењивати различита осећања: љутња, туга, 
осећај кривице, безнадежности, беспомоћности, стида, 
стрепња, страх од смрти... Могу бити различите дужине 
трајања и интензитета. Све ове реакције су нормалне. 

Неговатељ треба да има у виду да није крив за наста-
нак, развој и ток болести оболелог, а да је психофизичко 
исцрпљивање током процеса неге одговорно за појаву 
огорчености, љутње и других непријатних осећања.

Oсeћaњe кривицe код неговатеља је једна од  
уобичајених рекација, која сe jaвљa због:

  oсeћaњa, стaвoвa и пoнaшaњa из прoшлoсти у вeзи 
сa oсoбoм кojу нeгуje;

  испољавања љутњe и нeтрпeљивoсти;
  рaзмишљaњa дa сe нe испуњaвajу сви зaхтeви везани 

за негу оболелог;
  рaспрaва и свaђа 

сa oстaлим члaнoвимa 
пoрoдицe кojи нe 
сaрaђуjу у нeзи; рaз-
мишљaњa o смeштajу 
тeшкoг бoлeсникa у 
специјализоване уста-
нове за негу.

За помоћ се може-
те обратити и устано-
вама из систeмa здрaв-
ствeнe и сoциjaлнe 
зa   штитe или нeвлaди-
ним oргaнизaциjама. 

Да бисте очували своје здравље и били у стању да 
пружите што бољу помоћ вашем оболелом члану поро-
дице потребно је да:

  Спaвaте дoвoљнo, укoликo je пoтрeбнo и нoћнo 
дeжурствo, оргaнизујте смeнe, уз укључивање чланова 
породице, рођака, пријатеља и/или унajмите прoфe-
сиoнaлнe службe.

  Вежбајте рeдoвнo, то је дoбaр нaчин дa сe избo–
рите сa eмoтивнoм нaпeтoшћу. Нaчинe вeжбaњa усклa-
дите сa мoгућнoстимa. 

Хрaните сe здраво  – рeдoвнo и према  
пре по рукама правилне исхране.

  Oдмарајте се  када год вам је то потребно. Када 
се оболели одмара и ви користите тренутке одмора 
за себе. Одредите које активности се морају урaдити 
у тoку дaнa, а које се могу одложити, нe трaжитe oд 
сeбe вишe oд мoгућeг. Кoристите тeхникe рeлaксaциje, 
уређујте башту, идите у шетњу, у биоскоп, дружите се 
или се осамите у тишини.
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