
МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СЕМИНАРСКОГ РАДА ИЗ ВЕЖБИ ЗА 
ПРЕДМЕТ 

Стручна пракса 
 

ПРВА СТРАНА ТРЕБА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
САДРЖАЈ СЕМИНАРСКОГ РАДА ЈЕ СЛЕДЕЋИ: 
 
1. АНАМНЕСТИЧКИ ПОДАЦИ О ПАЦИЈЕНТУ (РЕЛЕВАНТНИ ЗА РАДНОГ 
ТЕРАПЕУТА) 
 

 Иницијали  

 Датум рођења (старост пацијента), 

 Занимање (за пензионере бивше занимање, за ученике и студенте  
 разред и школа) 

 Место становања (пребивалиште), 

 Главна дијагноза и остале дијагнозе. 

 Време и начин настанка повреде/операције, 

 Предходно лечење (врсте, методе, успешност), 

 Здравствени и функционални проблеми који пацијенту највише сметају, 

 Субјективна процена здравственог стања и способности функционисања 
 у АСЖ. 
 
2.а.  ПРОЦЕНА СТАЊА У РАДНОЈ ТЕРАПИЈИ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА 
АМПУТАЦИЈОМ ГОРЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА 

 Анализа и процена држања са и без протезе 

 Измена постуре као последица ампутације горњих екстремитета 

 Деформације (ожиљци, ране, оток, дисбаланс мускулатуре, контрактуре) 

 Покрети у зглобовима горњег екстремитета и раменог појаса (обим покрета 
у зглобовима) 

 Покрети грудног коша (респираторни индеx) 

 Обим и дужина патрљка  

 Мишићни тест раменог појаса, трупа, валидног екстремитета и 
ампутационог патрљка 

 
СЕМИНАРСКИ РАД 

ПРЕДМЕТ:  Стручна пракса 
ОБЛАСТ: Протетика 
ТЕМА:  Приказ обраде пацијента са (ампутацијом горњих 
екстремитета или ампутацијом доњих екстремитета ) у радној 
терапији 
СТУДЕНТ: Име и презиме, број индекса, група, семестар и 
школа 
Датум 
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 Мерење телесне тежине и висине 

 Сагледавање облика патрљка 

 Динамика уобличавања 

 Карактеристике патрљка (рана, едем, ожиљак, кожа, облик, постојање 
контрактуре у проксималном зглобу, врх кости, псеће уши, вишак ткива, 
додатни ожиљци) 

 Доминантност 

 Болност (локализација бола, трајање, врста, учесталост, фантомске 
сензације, хиперсензибилност) 

 Стање површног сензибилитета (додир, бол, топло - хладно) 

 Боја и температуре коже, знојење, сувоћа, трофика - локално 

 Способности обављања активности свакодневног живота (самостално 
узимање хране, облачење и свлачење одеће и обуће, обављање личне 
хигијене, поспремање стана, кухињски послови, куповина намирница) – 
начин обављања и могућност завршавања послова у реалном времену. Код 
особа у продуктивном добу проценити утицај ампутације на способност 
обављања професионалних делатности. 

 Социјализованост (утицај последице ампутације на понашање у заједници – 
терапеутској, школској, радној, породичној, локалној) 

 Радне навике 

 Мотивација за оспособљавање 

 Истрајност при активностима 

 Да ли има неки хоби? 

 Штетне навике (пушење, алкохолизам) 

 Специјална запажања радног терапеута.  
2. б. ПРОЦЕНА СТАЊА У РАДНОЈ ТЕРАПИЈИ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА 
АМПУТАЦИЈОМ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА И КАРЛИЦЕ 

 Начин кретања у простору (непокретан, колица, ходалица, штаке, штап, без 
помагала) 

 Издржљивост при кретању (дузина пута у јединици времена) 

 Девијације при ходу 

 Телесни став (постура) при стајању и ходу (са и без протезе), положај 
карлице – нагнутост, ротирираност 

 Равнотежа и баланс у стојећем ставу 

 Процена координације 

 Издржљивост при стајању (временска) 

 Процена телесног става при стајању на јденој нози (стајање без протезе) 

 Стабилност карлице 

 Деформације тела и доњих екстремитета (ожиљци, ране, оток, дисбаланс 
мускулатуре, контрактуре) 

 Покрети у зглобовима доњег екстремитета и куку (обим покрета у 
зглобовима) 

 Покрети грудног коша (респираторни индеx) 

 Обим и дужина патрљка  

 Мишићни тест трупа, валидног екстремитета и ампутационог патрљка 



 3 

 Мерење телесне тежине и висине 

 Сагледавање облика патрљка 

 Динамика уобличавања 

 Карактеристике патрљка (рана, едем, ожиљак, кожа, облик, постојање 
контрактуре у проксималном зглобу, врх кости, псеће уши, вишак ткива, 
додатни ожиљци) 

 Доминантност 

 Болност (локализација бола, трајање, врста, учесталост, фантомске 
сензације, хиперсензибилност) 

 Стање површног сензибилитета (додир, бол, топло - хладно) 

 Боја и температуре коже, знојење, сувоћа, трофика - локално  

 Способности обављања активности свакодневног живота (облачење и 
свлачење одеће и обуће, обављање личне хигијене, ходање по 
степеницама у кући и ван ње, поспремање стана, кухињски послови, 
куповина намирница, коришћење градског превоза) – начин обављања и 
могућност завршавања послова у реалном времену. Код особа у 
продуктивном добу проценити утицај ампутације на способност обављања 
професионалних делатности. 

 Социјализованост (утицај последице ампутације на понашање у заједници – 
терапеутској, школској, радној, породичној, локалној) 

 Радне навике 

 Мотивација за оспособљавање 

 Истрајност при активностима 

 Процена потребе за помагалом И узимање мера за исто (колица, ходалица, 
штаке, штапови) 

 Да ли има неки хоби? 

 Штетне навике (пушење, алкохолизам) 

 Специјална запажања радног терапеута. 
 
 
Навести које су  методе процене коришћене: разговор, посматрање, 
провера, мерење и тестирање, евидентирање. 
 
3. ПЛАН ОСПОСОБЉАВАЊА 
Ако има контраиндикација за било који део третмана навести их пре 
терапијских циљева. 
Општи план оспособљавања који је наложио физијатар радном терапеуту и 
осталим члановима рехабилитационог тима. 
План оспособљавања који прави радни терапеут, а састоји се од 
парцијалних циљева (разврстаних по значају) 
 
4. МЕТОДЕ ТЕХНИКЕ И АКТИВНОСТИ РАДНЕ ТЕРАПИЈЕ којима ће 
постављени циљеви бити остваривани. 
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5. ПОСЕБНА ЗАПАЖАЊА О ПАЦИЈЕНТУ (АКО  ИХ ИМА)ИЗНЕТИ У ВИДУ 
ЗАКЉУЧКА 
 
6. НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ ИЗВОРЕ И/ИЛИ ЛИТЕРАТУРУ КОЈА ЈЕ 
КОРИШЋЕНА У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА КРАТКО ТЕОРИЈСКО 
ОБЈАШЊЕЊЕ ДИЈАГНОЗЕ 
 
7. НАВЕСТИ ВРЕМЕ И УСТАНОВУ У КОЈОЈ ЈЕ СПРОВЕДЕНА ОБРАДА 
ПАЦИЈЕНТА 

Наставник  
Др Нада Савковић 


