
ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ  

АКТИВНОСТИ САМОЗБРИЊАВАЊА 

1. Предмет, циљ и задаци изучавања предмета Активности самозбрињавања? 

2. Дефиниши квалитет живота са аспекта радног терапеута! 

3. Фактори који утичу на квалитет живота? 

4. Појасни појмове: оштећење, способност, инвалидитет, хендикеп! 

5. Еволутивне фазе у перцепцији инвалидности? 

6. Шта значи био-психо-социјални модел ометености? 

7. Препреке које отежавају укључивање особа са инвалидитетом у друштво (систем)? 

8. Циљ покрета за самосталан живот? 

9. Дефиниши појам самозбрињавање! 

10. Наведи подручја активности самозбрињавања! 

11. Разграничи појмове: самозбрињавање и активности свакодневног живота! 

12. Која је сврха креирања програма активности самозбрињавања? 

13. Разграничи/појасни појмове: активност и окупација! 

14. Разграничи значење  појмова  животна активност и активност у РТ! 

15. Основни предуслови за извођење активности? 

16. Шта значи анализа активности? 

17. Сврха анализе активности? 

18. Поступак процјене  активности (перформансе активности)? 

19. Кораци разврставања активности? 

20. Шта утиче на извођење окупација (фактори који детерминишу окупацију)? 

21. Коме је намијењена окупациона терапија? 

22. Ради чега и како се поставља циљ у ОТ? 

23. Нивои циљева у ОТ и кратко појасни! 

24. Појасни значење процеса  хабилитација и рехабилитација! 

25. Појасни методе ремедијација и  компензација и наведи примјер! 

26. Појасни синтагму функционална способност! 

27. Наброј основне човјекове функције (примјер МКФ)! 

28. Шта значи оштећење функције и наведи примјер! 

29. Разграничи улогу ФТ и РТ! 

30. Које информације мора да има РТ о особи, прије креирања плана подршке? 

31. Функционална мобилност?  

32. Мобилност у кревету, процјена и подршка?  

33. Мобилност у колицима, процјена и подршка?  

34. Функционална покретљивост у кући, процјена и подршка? 

35. Колица, сврха, врте?  

36. Ходалице, сврха, врсте?  

37. Штаке (подпазушне и подлакатне), сврха?  

38.  Штапови, сврха и врсте? 

39. Шта се процјењује Бартел тестом? 



40. Приликом утврђивања начина обављања активности свакодневног живота, о 

чему је потребно додатно водити рачуна? 

41. Шта значи: урадити индивидуални план? 

42. Структура индивидуалног плана? 

43. Процедура/кораци у изради индивидуалног плана? 

44. Заједнички основни покрети у АСЖ ? 

45. Наведи најједноставније покрете АСЖ при храњењу/јелу? 

46. Корисне технике при храњењу код параплегије? 

47. Корисне технике при храњењу код хемиплегије? 

48. Корисне технике при храњењу код квадриплегије? 

49. Корисне технике при храњењу код ампутације шаке? 

50. Наведи најједноставније покрете АСЖ при облачењу? 

51. Корисне технике при облачењу код параплегије? 

52. Корисне технике при облачењу код хемиплегије? 

53. Корисне технике при облачењу код квадриплегије? 

54. Корисне технике при облачењу код ампутације изнад кољена? 

55. Корисне технике при облачењу код ампутације подлактице? 

56. Проблем АСЖ – купање? 

57. Корисне технике при купању? 

58. Проблем АСЖ- тоалет//wc? 

59. Корисне технике и помагала у АСЖ-тоалет/wc? 

60. Помоћна средства при храњењу ( у односу на функционалну процјену) 

61. Помоћна средства при облачењу (у односу на функционалну процјену)? 

62. Помоћна средства при купању (у односу на функционалну процјену)? 

63. Помоћна средства при употреби тоалета (у односу на функционалну процјену)? 

64. Организација животног простота – основни захтјеви у односу на специфичну 

потребу? 

65. Појасни:  позиционирање! 

66. Циљеви позиционирања? 

67. Приликом  позиционирања, на шта обратити посебну пажњу? 

68. Код провођења позиционирања, која помагала се најчешће користе? 

69. Помагала при мијењању положаја у кревету? 

70. Трансфери? 

71. Трансфер технике? 

72. Појаснити неку од трансфер техника! 

73. Ергономска помагала у АСЖ (појединачно)? 

74. Шта је асистивна технологија? 

 

  


