
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Психоонкологија и палијативно збрињавање - виши курс 

 

Наставник или наставници: проф. др Тамара Кликовац 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:10 

Услов:- 

Циљ предмета 

- Упознавање студената са теоријским, истраживачким и практичним аспектима у свету развијене посебне 

области примењене Здравствене психологије – психоонкологије и мултидисциплинарне области 

палијативног збрињавања 

- Имајући у виду да од различитих малигних болести обољевају бебе, деца, адолесценти, млади и  

одрасли,стари људи  указивање на развојне аспекте суочавања са болешћу и последицама је такође један од 

циљева. 

- Стицање знања о филозофији и мултидисциплинарној пракси палијативног збрињавања уз сагледавање 

психолошких аспеката болести, лечења а посебно терминалних фаза болести. 

-  

Исход предмета  

Продубљивање специфичне теме унутар области психоонкологије и палијативног збрињавања према 

интересовању студената 

Сагледавање могућноти истраживања у области психоонкологије и палијативног збрињавања и  креирање 

истраживачког нацрта 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Психоонкологија и педијатријска психоонкологија  у контексту савремене Здравствене психологије. 

Биопсихосоцијални аспекти сагледавања оболеле особе и модели болести и лечења. Светски и европски 

стандарди у психолошком, психотерапијском/психосоцијалном и истраживачком присупу онколошким 

пацијентима и њиховим породицама у односу на фазе болести и лечења. Малигна болест - стрес, траума 

и/или животна криза. Психолошке реакције на тешку соматску болест и инвазивне медицинске процедуре 

(дистрес, анксиозност, депресивност, поремећаји прилагођавања, ПТСД, поремећај доживљаја телесне 

шеме). Интервенције и психотерапијски модалитети – стандарди добре праксе. 

Педијатријска психоонкологија - предмет проучавања, контекст, фазе онколошког лечења. Оболело 

дете/адолесцент у породичном систему – стандарди психолошке процене оболелог детета, адолецента и 

породице. Развојни контекст пружања психолошке подршке и психотерапијске подршке оболелом 

детету/адолесценту и породици. Неуропсихоонкологија – процена и превенција дугорочних секвела тумора 

ЦНС-а (неурокогнитивне процене оштећења и неурокогнитивна стимулација као мера превенције 

заостајања у интелектуалном функционисању након завршеног комбинованог онколошког лечења). 

Палијативно збрињавање одраслих и деце  – филозофија палијативног збрињавања и историјат 

приступа. Место и посао психолога у мултидисциплинарном тиму. Разговори са пацијентима у 

терминалној фази и члановима породице. Упознавање са концептом туговања и интервенцијама / 

саветовање/ психотерапијски рад (појединац-породица) у процесу туговања. 

Практична настава  

Гостовање колега из праксе и из различитих здравствених институција и удружења  пацијената или одлазак 

у изабрану здравствену институцију у којој се колеге баве психоонкологијом и/или палијативним 

збрињавањем. 
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Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 
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