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  Радни терапеут је здравствени радник који у свим фазама 
здравствене заштите, помоћу васпитних, ергономских и метода радне 
терапије, делује у циљу одржавања, успостављања или побољшавања 
психофизичке и социјалне способности појединца или групе људи чије су 
физичке, психичке, професионалне, социјалне и рекреативне 
функционалне способности угрожене, што се испољава ограниченошћу 
или неспособношћу за обављање активности свакодневног живота 
(остваривање животних навика).  
  У свом раду се руководи научним и етичким начелима радне 
терапије, разумевајући живот људи и њихову различитост, уз поштовање 
човековог достојанства, његових права, као и културног и 
институционалног миљеа у коме живи. 
  Знање му даје способност да комуницира и сарађује са члановима 
различитих тимова  (здравствених, терапеутских, сестринских - 
неговатељских, рехабилитационих, социјалних, психолошких, 
психијатријских, едукативних, васпитних, ортотичко-протетичких, 
ергономско-техничких и др.) 
  Способан  је да самостално организује све степене свога рада 
унутар радне јединице, да планира перманентно стручно усавршавање и 
да контролише спровођење прописа заштите на раду. 
  Учествује у креирању програма јавног здравства као и при 
планирању и спровођењу образовања. Саветовање, информисање и 
подучавање везано је за прилагођавање средини, коришћење ортоза, 
протеза и функционалних помагала (односи се на корисника), а 
неизоставно се практикује и саветовање и образовање породичне, 
друштвене, професионалне и школске средине, како би се постигло 
оптимално укључивање у друштво (ресоцијализација). 
 
 
Компетенције радног терапеута односе се на следеће области : 
 

1. Примену знања и вештина  радне  терапије у пракси 
2. Процес радне терапије 
3. Област професионалних односа 
4. Област професионалне аутономије 
5. Област истраживања/науке и развоја радне терапије 
6. Активности менаџмента и промоције професије 
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1. У примени знања о радној терапији радни терапеут је способан да:  
 

• Објасни теоретске концепте који се односе на радну терапију, нарочито 
на радну способност људи и њихових перформанси при раду  

• Објасни однос између радних перформанси, здравља и општег добра 
• Синтетише и примени релевантна знања из биолошких, медицинских, 

социјалних, психолошких, технолошких и окупационих наука заједно са 
теоријама о раду  

• Анализира комплексност примене формалних теорија и резултата 
истраживања у односу на рад и у односу на друштво које се мења 

• Да кроз дискусију о људском раду и радној терапији учествује и делује 
на друге на рационалан и разуман начин  

 
2. У процесу радне терапије радни терапеут мора да : 
 
• Ради у партнерству са индивидуама и групама и подстиче рад кроз 

промоцију здравља, превенцију, ре/хабилитацију и лечење 
• Одабира, модификује и примењује адекватне теорије, моделе праксе и 

методе које се примењују према индивидуама и популацији уопште 
• Користи професионално и етичко резоновање у циљу што боље 

ефикасности радно-терапеутског процеса 
• Утиче на терапеутски потенцијал рада кроз коришћење активности и 

радне анализе и синтезе 
• Прихвати и апликује раднотерапијски процес у уској сарадњи са 

околином и појединцима 
• Ради на фацилитацији, приступачности и адаптацији радне средине и 

промоцији равноправности у раду 
• Сарађује са средином у промоцији здравља и свеопштег добра 

чланова заједнице 
• Активно тражи, критички евалуира и користи разне информације и 

доказе који осигуравају да је пракса релевантна за корисника 
• Критички приступа радној терапији да би осигурао да је фокусирање 

усмерено на рад и радне перформансе 
 

3.  У професионалним односима радни терапеут треба да : 
 

• Ради у складу са принципом у коме је корисник центар терапије 
• Изгради терапеутски однос/партнерство као основу радно терапијског 

процеса 
• Установи колаборативни однос, са корисником и  претпостављеним 

члановима тима као и осталим учесницима значајним за праксу и 
професију радне терапије 

• Сарађује са корисником у циљу доприноса радној терапији 
• Поштује индивидуалне и културолошке разлике, обичаје, убеђења и 

њихов утицај на рад 
 
 
 
4. У области професионалне аутономије радни терапеут мора да : 
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• Припрема, одржава и образлаже документацију о радно терапијском 

процесу 
• Ради у складу са локалним, регионалним, националним, европским 

прописима и процедурама, професионалним стандардима и правилима 
послодавца 

• Спроводи континуирано доживотно учење у циљу унапређења радне 
терапије 

• Ради у етичком маниру, поштујући корисника и стандарде у пракси 
радне терапије 

• Својим понашањем показује самосвест и свест о сопственим 
ограничењима, чиме стиче поверење пацијента. 

 
5. Радни терапеут који учествује у истраживању/науци и развоју радне 

терапије треба да : 
 

 Идентификује потребу за истраживањем о питањима од значаја за 
радну терапију или радно терапијске области и формулише питања за 
истраживање 

• Показује способност самосталног истраживања, критичког 
истраживања стручне литературе и других релевантних 
информација 

• Разуме, бира и брани изабрану методу истраживања у складу са 
људским радом, укључујући и етички фактор 

• Тумачи, анализира, синтетише и критикује резултате истраживања 
• Развија знања о раду и радно терапеутској пракси 
• Преноси резултате истраживања својим сарадницима  
 
6. У активностима менаџмента и промоције професије радни терапеут 

треба да : 
 

• Одабере и да приоритет услугама радне терапије 
• Разуме и примени принципе менаџмента услуга радне терапије, 

укључујући финансијску исплативост, администрирање ресурса и 
опреме, као и да установи радно терапијске протоколе 

• Учествује у континуираном процесу евалуације и унапређења 
квалитета своје професије, укључује кориснике када је потребно и 
обавештава послодавце о постигнутим резултатима 

• Узима активну улогу у развоју, унапређењу и промоцији радне терапије 
• Подстиче развој социјалне и здравствене службе друштва и укључује 

се у процесе легализације који могу утицати на службу радне 
терапије на локалном, националном и интернационалном нивоу 
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 Професионално деловање радног терапеута у примарној, 
секундарној и терцијерној превенцији обавља се у следећим 
установама самостално или у оквиру тима: 
 

 Домови здравља 
диспанзери 
Специјалистичке амбуланте 
Кућно лечење 

      Болнице 
Опште болнице 
Ортопедско –трауматолошке болнице 
Педијатријске болнице 
Психијатријске болнице  

 Клинике 
Дечје клинике 
Клинике амбулантног типа 
Клинике за физикалну рехабилитацију 
Психијатријске клинике 

 Институти 
 Заводи за рехабилитацију деце и омладине 
 Заводи за рехабилитацију 
 Општи и специјализовани социјални заводи  
 Бање и климатска лечилишта  
 Заводи за професионално оспособљавање  
 Заштитне радионице 

 Школе 
 Предшколске установе 
 Специјалне школе за децу са моторичким сметњама 
 Специјалне школе за децу са менталном ометеношћу 

  Хуманитарне организације  
  Приватна лекарска пракса 
 Програми превенције  

 Планирање одласка у пензију 
 Прилагођавање послова (радних активности) 
 Прилагођавање радног места 
 Прилагођавање стамбених услова 

  Општински центри 
 Центри за дневни боравак деце/старих 
 Рехабилитациони центри 
 Центри за стара лица 
 Резиденцијални центри за стара лица, хроничне     болеснике, ментално 
заостале  
 Домови за инвалидна лица 
 Специјални домови за стара лица 

  Затворске установе 
 Центри за малолетничку деликвенциу 
 Окружни затвори 
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Радна терапија у области примарне превенције 
 
 Деловање радне терапије је усмерено ка здравим особама које су 
изложене објективном ризику за настанак ситуације хендикепа и 
подразумева услуге из следећих делокруга: 
 
• Стимулација психомоторног развоја ризико-беба 
• Едукација родитеља за поступке код куће са ризико-бебама 
• Едукација родитеља у предшколској припреми деце 
• Превенција  постуралних дисфункција  код деце и омладине  
• Креативне радионице за децу и омладину из ризичних породица 
• Саветовање за адекватан избор школе/занимања 
• Тренинг за коришћење заштитних положаја и покрета особа изложених 

свакодневном ризику 
• Ергономско уређење радног места 
• Припрема за пензионисање (подршка,саветовање, организација 

хобија...) 
• Организација окупација у циљу кориговања штетних утицаја окружења 
• Организација ванинституционалне помоћи у локалној средини 
• Едукација особа из пацијентовог окружења 
 
Радна терапија у области секундарне превенције 
 
 Ове интервенције се спроводе када је наступило патолошко стање 
које може да остави различите степене онеспособљености. 
 
• Стимулација психомоторног развоја ризико-беба/деце код којих се 

испољавају  сметње у развоју 
• Превенција деформитета код деце са лошим држањем 
• Провера способности за обављање активности свакодневног живота ( 

самозбрињавање /самоодржање, школске /професионалне 
активности, рекреација и социјално ангажовање) код особа са 
почетним или узнапредовалим знацима обољења или оштећења 
организма  

• Давање упутстава  и саветовање о обављању активности 
свакодневног живота ( самозбрињавање /самоодржање, школске 
/професионалне активности, рекреација и социјално ангажовање) код 
особа са почетним или узнапредовалим знацима обољења или 
оштећења организма 

• Увежбавање  активности свакодневног живота  (самозбрињавање 
/самоодржање, школске /професионалне активности, рекреација и 
социјално ангажовање) код особа са почетним или узнапредовалим 
знацима обољења или оштећења организма 

• Претпрофесионално усмеравање 
• Едукација пацијената/корисника у вези њиховог проблема насталог 

болешћу или повредом како би могли да се штите сами и 
спрече/одложе настајање ситуације хендикепа  

• Проучавање, пројектовање, израда и адаптација протективних 
помагала 
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• Обука коришћењу протективних помагала 
• Проучавање, пројектовање, израда и адаптација корективних  

помагала 
• Обука коришћењу корективних помагала  
• Проучавање, пројектовање, израда и адаптација функционалних 

помагала 
• Обука коришћењу функционалних помагала 
• Ергономско прилагођавање прибора и алата   
• Обука ефикасном овладавању технолошким поступцима  у  раду у 

измењеним околностима, како би се избегло да неспособност 
прерасте у хендикеп  

• Увежбавање заштитних положаја и покрета особа изложених 
свакодневном ризику на послу  

• Планирање и спровођење корективних положаја приручним 
средствима 

• Пројектовање и израда средстава којима се превенирају секундарне 
последице имобилизације, патолошки измењеног тонуса мишића или 
патолошке покретљивости у зглобовима 

• Саветовање о уређењу физичке средине особа са инвалидитетом 
и/или хроничним и/или прогресивним обољењима свих узраста 

• Пројектовање уређења физичке средине особа са инвалидитетом 
и/или хроничним и/или прогресивним обољењима свих узраста 

• Функционални тренинг за спречавање физичке, психичке и социјалне 
декомпензације хронично и/или прогресивно оболелих свих узраста у 
патронажним условима 

• Функционални тренинг за спречавање физичке, психичке и социјалне 
декомпензације хронично и/или прогресивно оболелих свих узраста у 
центрима за дневни боравак   

• Едукација особа из пацијентовог окружења 
 
Радна терапија у области терцијерне превенције 
 
 Ове интервенције се спроводе када је настао известан степен 
онеспособљености због оштећења организма. 
 

 Обука за коришћење ортоза  
 Обука за коришћење апарата  
 Обука за коришћење функционалних помагала  
 Обука за коришћење протеза, како би се стекле, повратиле или 

очувале способности пацијента да на одговарајући начин 
партиципира у друштву 

 Тренинг различитим окупацијама за  за побољшање функционалних 
способности  

 Развијање способности прилагођавања   
 Успостављање функционалних способности компензовања  
 Успостављање функционалних способности супституције 
 Оспособљавање и/или одржавање моторних, психомоторних, 
перцептивних, проприоцептивних, чулних, психичких и когнитивних 
функција 
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 Оспособљавање за настављање школских активности код деце 
 Оспособљавање за настављање професионалних активности код 
људи продуктивног животног доба  

 Оспособљавање за настављање друштвених и свакодневних 
активности код свих старосних група 

 Оспособљавање за самозбрињавање 
 Подстицање на  предузимање иницијативе и стварање 
 Оспособљавање за поновно успостављање личног идентитета и улоге 
у друштву  

 Развијање и подстицање креативности 
 Саветовање за уређење окружења особа са инвалидитетом и/или 
старих особа 

 Планирање и пројектовање уређења окружења особа са 
инвалидитетом и/или старих особа 

 Едукација особа из пацијентовог /корисниковог окружења  
 Контрола (праћење) едукације 
 
 

Посао радног терапеута се састоји из: 
 
 

I   ПРОЦЕНЕ РАДНОГ ТЕРАПЕУТА 
II  ДИЈАГНОЗЕ РАДНОГ ТЕРАПЕУТА  
III  ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДНОГ ТЕРАПЕУТА  
IV ТРЕТМАНА РАДНОГ ТЕРАПЕУТА  
V  ЕВАЛУАЦИЈЕ У РАДНОЈ ТЕРАПИЈИ  
 
 
I ПРОЦЕНА  
 
 Радно терапеутска процена почиње првим прегледом којим се 
успоставља контакт са пацијентом/корисником и наставља се у зависности 
од медицинске, односно функционалне дијагнозе и тренутног стања и 
потреба пацијента/корисника различитим начинима за објективизацију 
стања.  
 Да ли ће се и који елементи процене и у којој мери користити зависи 
у великој мери од првог прегледа. 
 Елементи процене су: 
1. Преглед 
2. Основна процена  
2.1.Антропометријска мерења  
2.2.Процена ткива  
2.3.Функционална процена локомоторног система  
2.4.Неурокинезиолошка процена  
3.Специјализована процена  
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1. Преглед : 
 

 Успостављање контакта радни терапеут-пацијент уз поштовање 
индивидуалности сваког појединца 
 Посматрање понашања пацијента и његовог односа према околини 
водећи рачуна о могућим сензомоторним, психичким и емотивним 
поремећајима 
 Прикупљање основних додатних информација о пацијенту и 
његовом стању ( анамнеза потребна за третман) 
 Отварање картона и уношење података у картон радног терапеута 

 
2. Основна процена 
 
   2.1. Антропометријска мерења : 
  2.2.Процена ткива: 
  2.3. Функционална процена локомоторног система 
  2.4. Неурокинезиолошка процена 
  
2.1. Антропометријска мерења : 
 
- Мерење обима зглоба 
- Мерење обима телесне шупљине 
- Мерење обима екстремитета 
- Мерење дужине екстремитета (парцијално, тотално) 
- Процена држања тела (кожни набори, симетричне тачке, физиолошке 

кривине)  
- Плантограм 
 
2.2.Процена ткива: 
 
 - процена ткива палпацијом и инспекцијом  
 - боја коже, 
 - температура, 
 - отоци, 
 - коштане проминенције,  
 - еластичност коже,  
 - ожиљци,  
 - последице ношења помагала... 
 
 
2.3. Функционална процена локомоторног система : 
 
- Мерење обима покрета у зглобовима - по сегменту (угломером са 
крацима, гравитационим угломером, сантиметром...) 
- Мерење обима покрета у зглобовима - целокупно (угломером са 
крацима, гравитационим угломером) 
- Мануелни мишићни тест - по сегменту, целокупан, орјентациони 
- Процена снаге мишића – појединачно 
- Процена брзине мишићне контракције - покрета 
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2.4. Неурокинезиолошка процена : 
 
- Процена мишићног тонуса (нормалан, атонија, хипертонија и хипотонија) 
- Процена сензибилитета (површни, дубоки) 
- Процена рефлексних активности 
- Процена координираних активности (фина и груба координација) 
- Процена могућнисти контроле селективних покрета 
- Процена равнотеже у појединим положајима тела (положај тежишта, 
површина ослонца)  
- Процена постуралних реакција (усправљања, равнотеже, одупирања) 
- Процена појединих положаја тела и ставова (лежећи, седећи, клечећи, 
стојећи...) 
- Процена промене положаја тела и трансфера (прелазак из лежећег у 
седећи, устајање...) 
- Процена хода и сложених кретања (ход по равном, уз степенице, са 
помагалима...) 
- Процена постуралних сетова, образаца и кретања у складу су 
нормалним психомоторним развојем 
- Процена моторног статуса кроз игру, спортске и професионалне 
активности  
- Процена перцепције (боја, облика, величина, тежина, просторна, 
временска...)   
- Процена доминантности 
- Процена графомоторне способности и функције писања 
- Процена активности самозбрињавања 
- Процена активности свакодневног живота (АСЖ)  
- Тест опште кондиције, психолошких функција и социјализације 
- Испитивање радних навика и интересовања 
- Процена радне способности 

 
 

3. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ПРОЦЕНА : 
   
  Када је у питању специјализована радно терапеутска процена, 
најчешћи примери из праксе су да избор тестова дефинишу 
специјализовани тимови у оквиру установа, али уз професионалну 
сарадњу и мишљење, а често и на иницијативу радних терапеута  
(Minhenska skala razvoja, QIF, FIM, Geront, testovi po Bobath -u, Asuworth -
u...).  
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II ДИЈАГНОЗА РАДНОГ ТЕРАПЕУТА 
 
 Дијагноза радног терапеута подразумева постављање стручне 
терапеутске дијагнозе на основу анализе свих прикупљених података 
прегледа, процене и тестова.  
 Дијагноза радног терапеута односи се на окупациону дисфункцију. 
Она је функционална а не медицинска дијагноза. Представља стварно 
стање пацијентових / корисникових функционалних способности за 
обављање окупација (окупациону перформансу) из области свакодневног 
живота, 
 
 
III ПЛАН И ПРОГРАМ РАДНОГ ТЕРАПЕУТА 

 
 На основу потреба пацијената, процене стања односно 
постављених терапијских циљева радни терапеут сачињава план и 
програм. Израда плана и програма подразумева избор метода, процедура, 
поступака, техника и материјала, њихов редослед, место извођења, број и 
време трајања. Упознавање пацијента са програмом радног терапеута, 
мотивисање и добијање сагласности за  примену програма.  
 
Планирање 

Планирање је одређивање дугорочних и краткорочних циљева, као и 
планирање третмана у терапији радом. Резултат је синтезе свих 
евалуација које су извршили различити стручњаци, ближе одређујући 
стање хендикепа особе и њеног окружења. Циљеви морају бити 
конкретизовани, прецизни и мерљиви, и ослоњени на расположиве 
ресурсе у окружењу. Они морају да буду усклађени са очекивањима особе 
и са проблемима којих је особа постала свесна, а који су уочени у процесу 
евалуације. 

 
Циљеви 
 Циљеви се односе на поновно успостављање, одржавање или 
развијање следећих специфичних  функционалних способности  
( достигнућа): 
- капацитета за прилагођавање и компензовање, 
- моторних, психомоторних, перцептивних, чулних и когнитивних функција, 
- настављање школских, професионалних, друштвених и свакодневних 
активности, 
- предузетничке (иницијатива) и стваралачке способности, 
- дефинисање личног индентитета кроз понашање, јасну визију улоге у 
друштву и ослобађање креативних способности 
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IV ТРЕТМАН РАДНОГ ТЕРАПЕУТА 
 У оквиру свог делокруга рада, а за постизање циљева радне 
терапије до којих се дошло проценом, радни терапеути се користе : 
 
а) терапијским активностима, покретима и  положајима  
б) терапијским поступцима, техникама и   методама  
ц) специјализованим техникама  
 
а) Терапијски  положаји 

- Избор почетног положаја за терапијски третман (основни, допунски, 
изведени...) 
 - Позиционирање (превентивно, корективно) 
 - Вертикализација 
 - Примена помагала и реквизита као облик пасивне терапије 
(суспензија) 

 
б) Општи и специјализовани радно - терапијски поступци, технике и 
методе: 
- Јачање мишићне снаге  
- Повећање издржљивости  
- Повећање брзине покрета  
- Очување нормалне покретљивости у зглобовима 
- Савлађивање контрактуре у зглобовима  
- Релаксација (константна, реципрочна, положајна, РИП...)   
- Увежбавање фине и грубе координације покрета и активности  
- Увежбавање спретности и прецизности покрета 
- Увежбавање перцептивних и графомоторних функција 
- Стимулација, обука, усвајање и аутоматизација моторних образаца   
- Неурофизиолошка фацилитација и стимулација (екстероцеотивна, 
проприоцептивна, сензорна, моторни обрасци, реакција усправљања, 
равнотеже, ослонца и одбране...)  
- Обука рефлексно-инхибиторним положајима (РИП)  
- Обука, корекција и аутоматизација баланса свих положаја 
- Обука променама положаја тела и трансферима 
- Обука у коришћењу инвалидских колица  
- Обука постављању и коришћењу протеза и ортоза  
- Обука у постављању корективних шина 
- Побољшање респирације кроз активности у радној терапији  
 - Побољшање циркулације (централне, периферне)  
 - Увежбавање активности самозбрињавања  
 - Увежбавање активности свакодневног живота (АСЖ)  
 - Радна терапија са функционалним дејством на психомоторне активности 
код одраслих  
 - Радна терапија са функционалним дејством на емоције пацијента 
 - Радна терапија са функционалним дејством на вољне активности  
 - Радна терапија са функционалним дејством на интегративне функције 
свести 
 - Радна терапија са функционалним дејством на инхибицију  патолошких 
психичких импулса и стања   
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 - Радна терапија са функционалним дејством на психосоцијалне  
активности  
- Рад у топлотној комори  
 - Примена леда (криотерапија) 
 - Топле купке (локалне за ГЕ ) 
 - Функционална електро стимулација (FES) 
 - Глинотерапија (топла глина) 
- Групни третман у радној терапији  
 - Индивидуални третман у радној терапији  
 - Здравствено васпитни рад     
 - Спортско рекреативне активности  
 - Библиотерапија (литерарни час)  
- АРТ терапија 
 - Музикотерапија   
 - Терапија плесом 
 - Терапија игром  
 - Развијање и одржавање радних навика и интересовања  
 - Културно забавне активности  
 - Терапијска заједница 
 - Избор технике и припрема материјала  
 -  Индивидуални рад са децом  
 - Групни рад са децом  
 - Индивидуални рад са адолесцентима  
 - Групни рад са адолесцентима 
 - Едукација пацијента и његове породице  
 - Едукација за спровођење третмана у кући  
 - Примена игре и елемената спорта у радној терапији  
 - Окупациона радна терапија-индивидуална  
 - Окупациона радна терапија - групна  

 
 

ц) Специјализоване технике, терапијски поступци и методе 
 
 Специјализоване технике, терапијски поступци и методе 
које радни терапеут користи у раду са пацијентима који имају развојне, 
неуролошке, трауматске, ортопедске, реуматолошке, интернистичке, 
геријатријске, психолошке, психијатријске сметње/обољења/оштећења :  
 
- Стимулација код ризико беба (хипотонија, хипертонија,асиметрија) 
- Стимулација психомоторног развоја код деце са психомоторном 
ретардацијом 
- Стимулација психомоторног развоја специфичним техникама код деце 
(Bobat, Kabat...)  
- Радна терапија код пацијената са Спином бифидом 
- Радна терапија код оштећења plexus brachialis-a 
- Радна терапија код Тортиколиса 
- Радна терапија игром код деце 
- Радна терапија код деце са дисфункцијом постуре 
- Радна терапија код деце са деформацијама кичменог стуба 
(кифозе,сколиозе) 
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- Радна терапија код деце са деформацијама кичменог стуба са 
помагалом (корективни гипс, мидер)  
 - Радна терапија код деце са деформацијама грудног коша 
- Радна терапија код деце са деформацијама екстремитета (аплазије)   
- Радна терапија код деце са урођеним деформацијама стопала 
(PEVC,PTV,PMV,...)   
 - Радна терапија код Artrogripozis  
 - Радна терапија код трауматских стања (дисторзије, луксације, 
фрактуре,...)  
- Радна терапија код запаљенског реуматизма  
-  Радна терапија код дегенеративног реуматизма  
 - Радна терапија код ванзглобног реуматизма  
 - Радна терапија код Morbus Bechterew  
 - Радна терапија код Дерматомиозитис-а  
 - Радна терапија код Реуматоидног артритиса  
 - Радна терапија код Јувенилног хроничног артритиса 
 - Школа бола у леђима (обука заштитним положајима и покретима код 
лумбалног и цервикалног синдр.  
 - Проприоцептивна неуромускуларна фацилитација и сензорна 
реституција (ПНФ) 
 - Радна терапија код пацијената са респираторном дисфункцијом   
 - Радна терапија код пацијената са кардио-васкуларном дисфункцијом  
- Радна терапија код стања после ампутације 
 - Обука у коришћењу протетско-ортотских помагала код пацијената са 
ампутацијом и оштећењем ГЕ  
- Обука у коришћењу протетско-ортотских помагала за ГЕ са спољним 
извором напајања  
- Пребацивање доминантности са ампутираног или неуролошки оштећеног 
ГЕ на други здрави ГЕ 
- Спортске активности у склопу процеса рехабилитације пацијената са 
ампутацијом    
 - Проба у току израде протетско-ортотских помагала  
 - Израда привремених ортотских помагала  
 - Давање предлога за адаптацију стана пацијента  
 - Третман у стану-кући пацијента 
 -  Радна терапија зависника од ПАС  
 -  Радна терапија пацијената са анксиозним поремећајима  
 - Радна терапија пацијената са опсесивно-компулзивним поремећајима   
 - Радна терапија пацијената са поремећајима личности  
 - Радна терапија пацијената са антисоцијалним поремећајем  
 - Радна терапија пацијената са поремећајима расположења  
 - Радна терапија код схизофрених пацијената  
 - Радна терапија код поремећаја суманутости  
 - Радна терапија код МОПС-а  
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V ЕВАЛУАЦИЈА /РЕЕВАЛУАЦИЈА 
 
 Означава константну контролу и проверу примењеног програма 
радног терапеута, његову корекцију и допуну у циљу оцењивања коначног 
резултата третмана.   
 Утврђивање, документовање и оцењивање резултата терапије врши 
се документовањем почетних поступака оцењивања, евидентирањем 
услуга, узастопним праћењем и утврђивањем облика и ефеката радно-
терапеутских услуга, контролом едукације, вредновањем резултата рада у 
појединачним фазама, статистичком обрадом података, интерпретацијом 
резултата и израдом стручних извештаја. 
 
Документација радног терапеута 
 
 Подразумева терапеутски картон који се формира за сваког 
пацијента и садржи oсновне податке о прегледу, oсновне податке о 
процени, обрасце тестова и мерења,план и програм третмана и 
евалуацију/реевалуацију ради праћења и могућности анализе и 
статистичке обраде података. 
 
Закључна евалуација 
 Записник о крају оспособљавања (закључна евалуација) 
представља  писмену синтезу остварених резултата (достигнућа на крају 
оспособљавања) и активности које треба наставити у случају преношења 
информација другом тиму стручњака како би се обезбедио континуитет у 
оспособљавању. 
 
Досије пацијента 
 Досије пацијента је документ који обједињује све информације и 
податке који су важни за пацијента како би се утврдио, планирао и 
проценио поступак оспособљавања у  радној терапији. То је инструмент за 
размишљање, синтезу и утврђивање историјата оспособљавања који 
омогућава праћење пацијента. 
 Досије пацијента је такође и подршка у комуникацији између 
стручњака, као и у информисању пацијента. Основа досијеа је терапеутски 
картон. У овај документ се редовно бележе активности из области радне 
терапије, подаци добијени опсервацијом пацијента, анализе разговора и 
провера. Поред процене, циљева и плана рада, у картон се бележи врста 
остварених активности и средства којима су спровођењене, резултати 
извршених интервенција, као и план будућих акција за наставак третмана 
у  радној терапији.  
 Сви подаци у досијеу пацијента су тајна за трећа лица.  
 Досије је доступан у сваком тренутку у току лечења и његов садржај 
треба да буде саопштен, у потпуности или делимично, другим 
стручњацима из области здравства и социјалних служби који раде са 
пацијентом. Картон треба да буде потписан од стране терапеута који га 
води. 
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Процена бола у радној терапији 
 
 У својој свакодневној пракси радни терапеути се сусрећу са 
пацијентима који су у стању патње због трпљења акутних и хроничних 
болова различитог порекла ( стања после повреда, хируршких 
интервенција, акутне и хроничне реуматске болести - само су неке од 
дијагностичких категорија које доводе до бола). 
 Не постоји један и универзални тест или образац за процену бола у 
радној терапији, тако да се радни терапеути користе различитим 
тестовима. Сам избор теста за процену бола зависиће од установе у којој 
је терапеут запослен, одељења на коме ради, медицинске дијагнозе и 
тренутног стања болести пацијената. 
 
SOCRATES 
 
 SOCRATES је мнемонички (лак за памћење) акроним за тест 
процене бола који се најчешће користи у ургентним медицинским 
стањима.Користе га лекари, медицинске сестре и остали здравствени 
стручњаци. 
 Свако слово је везано за одређено питање у вези бола које се 
поставља пацијенту. Релативно малим бројем питања обухваћено је 
практично све што се за почетак третмана односи на бол коју пацијент 
осећа. Једноставан је за администрирање и може се ажурирати за десетак 
минута. 
 Пружа добар почетни увид у болна стања, не само у ургентној 
медицини, већ и код свих дијагностичких категорија које  карактерише 
присуство бола, нарочито хроничног бола. 
 
S - SITE - место - Где вас боли? Где вас највише боли? 
O - ONSET- јављање - Када је бол почео? Да ли је то било одједном или 

постепено? Да ли се појачавао или смањивао? 
C - CHARACTER- карактер- Какав је бол? Туп,оштар, пробадајући.... 
R – RADIATION – ширење - Да ли се шири и где? 
A – ASSOCIATIONS - удруженост- Да ли је праћен још неким симптомима 

и којим? (мучнина, повраћање, трњење, вртоглавица......) 
T - TIME COURSE - временска шема - Да ли се јавља само у одређено 

време ? ( ујутру, ноћу, на одређени покрет, у неком положају, у ходу...) 
E - EXACERBATING/RELIEVING FACTORS -  отежавајући/олакшавајући 

фактори- Да ли га нешто смањује или појачава? ( покрет, положај....) 
S - SEVERITY - интензитет (скала од 1 - 10) - За коју оцену вас боли? 

Оцените интензитет свог бола на скали од 1 до 10. 
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WOMAC - Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index  
 
  WOMAC Index развијен је 1982.г. на Универзитетима Western 
Ontario i McMaster и доступан је у преко 65 језика. WOMAC је широко 
распрострањен у процени бола код остеоартритиса кука и колена. 
  Састоји се из 24 ајтема подељених у 3 субскале и представља 
упитник за самопроцену. За ажурирање је потребно просечно 12 минута. 
Скор код екстремно јаког бола и укочености у свим процењиваним 
ајтемима је 94. Виши скор указује на интензивнији бол, повећану укоченост 
и лошије физичке функционалне способности. 
  Неопходна је терапеутска интерпретација добијеног бројчаног 
скора. 
 Процена бола (5 ајтема):  
1. у ходу по равном,  
2. приликом хода уз и низ степенице,  
3. мировања у постељи,  
4. седења или лежања,  
5. у усправном стојећем положају. 
 
Процена укочености  (2 ајтема):  
1. јутарња укоченост (при првим покретима)  
2. укоченост касније у току дана. 
 
Процена физичких функција (17 ајтема) 
1. Ход уз  степенице 
2. Ход низ  степенице 
3. Устајање из седећег положаја 
4. Стајање 
5. Клечање 
6. Ход по равном 
7. Улажење /излажење из кола 
8. Одлазак у куповину 
9. Обување чарапа 
10. Лежање у кревету 
11. Изување чарапа 
12. Устајање из кревета 
13. Улажење/излажење из каде 
14. Седење 
15. Устајање и седање на тоалет 
16. Тежи кућни послови 
17. Лакши кућни послови 
 
WOMAC - скорирање 
0 - без бола 
1 - лагани бол 
2 - умерени бол 
3 - јак бол 
4 - екстремно јак бол 
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УПИТНИК О БОЛУ  - PAIN DETECT QUESTIONNAIRE ( PD-Q ) 
 
 Аутори Freynhagen R., Baron R.,Gockel U., i Tolle TR., развили су га 
2004.г. у сарадњи са Немачком истраживачком мрежом неуропатског бола 
( German Research Network on Neuropathic Pain), као једноставан и 
поуздан скрининг упитник којим се процењује неуропатска бол. 
 Акутни бол је углавном резултат директне ноциоцептивне 
стимулације на мишићно скелетном нивоу, за разлику од хроничног бола, 
који је чешће повезан са супратенторијалним процесуирањем 
неуропатских стимулуса.  
 Како и ноциоцептивна и неуропатска компонента доприносе појави 
бола и захтевају другачији приступ у лечењу, Упитнико болу (PD-Q) је 
конструисан да помогне у постављању коректне дијагнозе бола пре и у 
току третмана. 
  Првобитно је био намењен побољшању квалитета процене и 
третирања неуропатског бола код пацијената са болом у леђима (low back 
pain), хроничним болним лумбалним синдромом (HLBP), а каснија 
истраживања су укључила и пацијенте са остеоартритисом, реуматоидним 
артритисом, фибромијалгиом, стањима после торакотомије, као и 
онколошке пацијенте и пацијенте са различитим болним мишићно-
скелетним дисфункцијама.  
 Упитник је једноставно конципиран, кориснички центриран, 
проверен на преко 300 000 пацијената кроз различита истраживања  - што 
представља једну од највећих база података о процени бола. 
 Преведен је на много језика (укључујући и српски). 
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