


 Заиграна куца свакога дана лавежом је звала своје пријатеље да јој се 
придруже. Но једнога јутра, када је хтела да залаје, приметила је како њен иначе 
гласан и снажан лавеж одједном не звучи добро. Из грла је испустила тек тихи звук. 
Забринуто се запитала: „Шта ми се то догађа?!”
Мама је чула куцу и рекла јој:
 − Хм... изгледа да си се разболела. Данас ћемо отићи ветеринару.
 − Ветеринару? Шта је то уопште? − упитала је куца.
Мама се насмејала и објаснила јој:
 − Ветеринар је лекар за животиње. Он нам помаже кад смо болесни или 
повређени. 
Куци се свидела идеја да јој неко помогне јер јој се никако није допадао бол у грлу 
који је осећала. Али је радије хтела да јој помогне мама. Не би да иде том лекару. 
„Ко зна шта ће се тамо догодити?!” – размишљала је.





 Мама је већ била спремна:
 − Идемо! – позвала је куцу.
 Но куца је одједном почела да плаче.
 − Нећу! Не желим. Бојим се... − рекла је и завукла се у кућицу. Мама је 
застала и изненађено упитала:
 − Па чега се бојиш?
 − Не знам. Само знам да се бојим.
 Куца је спустила главицу и упутила мами уплашен поглед додавши:
 − Не знам ко је тај лекар. Шта ће ми радити? Хоће ли ми радити нешто 
што ми се неће свидети? Како ће то изгледати? Не, не желим да идем – 
одлучно је рекла куца.





 Мама се сетила да је њеној куци и иначе тешко кад некуда иде први 
пут и кад не зна како ће јој тамо бити. Стога је одлучила да јој исприча како 
изгледа одлазак лекару.
 − Кренућемо преко парка, поред аутобуске станице, и доћи до једне 
зграде. Тамо ћемо ти и ја ући у просторију у којој ће бити и других животиња 
које чекају да се прегледају. Када нас лекарка прозове, ући ћемо у једну собу. 
Лекарка тамо има свој прибор који јој помаже да прегледа животиње и да 
смисли како им се најбоље може помоћи − објаснила је мама и наставила да 
теши своју куцу.
 − Ја ћу бити уз тебе све време. Заједно ћемо рећи лекарки да ти је 
тешко да лајеш и да осећаш бол у грлу. Она ће тада узети једну малу лампу, 
сличну оној коју и ми имамо, и погледаће ти у уста. После тога ће нам рећи 
шта треба да урадимо како би ти било боље. А знаш шта ће бити након тога? − 
упитала је мама.
 − Не знам − збуњено је одговорила куца.
 − После прегледа ти и ја заједно ћемо отићи да купимо лек који ће 
помоћи да грло брже престане да те боли. А знаш шта ћемо након тога? − 
опет је питала мама.
 − Шта? – сад је већ знатижељно упитала куца.
 − После тога ћемо код куће заједно припремити и испећи твоје 
омиљене колачиће!
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Страх од непознатих места и ситуација

Дечји страхови

Сва деца понекад доживљавају страх, и то се сматра нормалном појавом у развоју 
детета. Поред тога, током одрастања јављају се и различити развојни страхови који 
се мењају у зависности од дететовог узраста. У узрасту од шестог до осмог месеца 
дете се може уплашити од непознатога лица; између осмог и једанаестог месеца 
јавља се сепарацијска анксиозност, то јест страх од одвајања од родитеља; око 
друге године појављују се страхови од животиња, најчешће буба, змија или паса; 
око треће године наступа страх од чудовишта, паукова и слично; у узрасту од око 
5-6 година дете осећа страх од „сумњивих” људи, провалника, природних 

катастрофа, рата, а и даље је присутан страх да се у мраку крију зли људи или натприродна бића 
као што су чудовишта, вештице, сабласти. Без обзира на то да ли се одраслој особи страхови детета чине реални или не, 
за дете су они и те како стварни и на одраслима је да пронађу начин да се дете уз њих поново осети сигурно и заштићено. 
Када се машта детета испреплете с реалношћу, нарочито је важно да родитељ (и/или друга одрасла особа која одгаја дете) 
помогне детету да се носи са страхом, да га смири, пружи му подршку физичким контактом и умирујућим речима.

Која је потреба у основи страха?

Емоционална потреба која се јавља приликом доживљавања страха јесте потреба за повратком осећања сигурности. То 
можемо да остваримо нежним и озбиљним гласом и/или физичким контактом (загрљајем или додиром).

Како препознати страх?

Страх можемо препознати по знаковима као што су:
• укоченост на месту, бежање, удаљавање
• погнута глава и тело погурено према унутра
• повишен тон гласа
• хватање даха, дубоко или убрзано дисање
• плакање

Страх од одласка лекару

Одлазак лекару може бити изазован за дете из више разлога. Већ кроз саму најаву потребе за одласком лекару код 
неких родитеља може се осетити несигурност или забринутост како ће дете поднети преглед или захват због којег иде 
лекару. Будући да дете снажније осећа родитељево стање него што доживљава оно што му се говори, те с обзиром на 
то да је родитељево стање сигнал детету како би и оно само требало да се осећа, том својом несигурношћу родитељ 
може подстаћи осећање несигурности или страха код детета. Осим тога, одлазак лекару за дете значи одлазак на неко 
ново и непознато место, где треба комуницирати и сарађивати с новом и непознатом особом. Да би се дете опустило на 
неком новом месту и сарађивало с неком новом особом, потребно му је извесно време и додатна родитељска подршка. 
У реалним условима детету се понекад не може пружити све то време које му је потребно да се опусти, осећа пријатно и 
вољно сарађује. Управо зато важно је припремити дете за одлазак лекару.
Додатан страх од одласка лекару јавља се и због неразумевања ситуације и процедуре која се догађа током прегледа или 
захвата.



Нормално је да се осећање сигурности код детета пољуља, то јест да се јави страх кад се суочи с новом ситуацијом. Како 
би му се оснажило осећање сигурности, важно је дати му што јаснију представу о томе шта га очекује, с тим да се нагласак 
стави на позитивне догађаје. Ипак, притом је важно говорити само истину, а не и оно што не можемо знати, на пример 
хоће ли га нешто заболети или неће.

Могуће су следеће реакције детета на одлазак лекару:

• плач
• одбијање сарадње
• појачана напетост тела
• регресија
• појачана сепарацијска анксиозност
• раздражљивост и бурне емоционалне реакције.

Шта радити како би се смањио страх од одласка лекару?

Будући да је универзална функција страха да припреми организам на претњу која би му могла нашкодити тако што ће 
барем умањити утицај те претње на тело или на психичко благостање, важно је следеће:
•  емпатички рефлектовати осећања детета, на пример речима: „Не желиш да идеш код лекара јер се бојиш...”, „Не знаш шта 

ће се тамо догађати, па те је страх...”, „Забрињава те хоће ли…”
•  нормализовати ситуацију, предочити детету реалност, рећи му на пример: „Знам да се бринеш како ће изгледати твој 

преглед код лекара. Ја ћу бити уз тебе све време...”
•  испричати детету како ће изгледати његов одлазак лекару и притом наглашавати позитивне детаље, те истаћи неки леп 

догађај који ће се догодити кад завршите с прегледом
•  у свакодневици пазити да се лекар не помиње тако да дете одлазак к њему схвати као казну; на пример, деци се често 

говори: „Носи папуче / обуци јакну, иначе ћеш морати да идеш код лекара;” важно је лекара представљати као некога ко 
нам помаже да нам буде боље, а не као последицу непоштовања неких родитељских захтева, јер ће у том случају дете 
закључити да је одлазак лекару сигурно нешто неугодно.

Шта не чинити?

• не потцењивати снагу дететовог страха
• не постиђивати дете због страха који осећа
•  не пружати детету нереалну слику одласка лекару, на пример изјавама „Нећеш ништа осетити” и сличнима, које заправо 

нису истините

Када потражити стручну помоћ?

Деца: Нека деца имају снажан страх (фобију) од крви, па им стога вађење крви и неки други захвати могу изгледати 
страшно. У тим ситуацијама добро је потражити стручну помоћ психолога и/или дечјег психотерапеута.
Родитељи: Ако је родитељ јако анксиозан када треба да води дете лекару, тада је боље то препустити другом родитељу. 
Ако то није могуће, важно је потражити помоћ стручњака, било психолога или психотерапеута.



Кад је ујутро пожелела да позове своје пријатеље да се играју, једна куца је 
само тихо залајала.
Њена мама одмах је схватила да је боли грло и рекла јој да морају отићи код 
лекара.
− Нећу! Не желим. Бојим се... − рекла је куца и завукла се у кућицу.
Њена мама убрзо је пронашла начин да смири и утеши своју куцу, те су они 
истога дана посетили лекара. На крају је куца чак схватила да код лекара 
уопште није тако страшно као што је замишљала.

Сликовница „Куцу је страх од одласка лекару” бави се проблемом страха 
од непознатих ситуација код деце, чак и кад знају да ће родитељи све 
време бити уз њих. Кроз једноставну причу и животињске ликове деца ће 
препознати сопствену ситуацију и емоцију страха која се због ње јавља. 
Сликовница има и додатак са саветима за родитеље који ће им помоћи да 
боље разумеју понашање свога детета, задовоље његову емоционалну 
потребу која стоји у основи страха и помоћи му да научи да регулише то 
непријатно осећање.
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