
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊА ПАЦИЈЕНТА (ЕВАЛУАЦИЈА 

СТАЊА) У ТЕРАПИЈИ РАДОМ 

 

ОБЛАСТ ТРАУМАТОЛОГИЈА 

 

 Траума - повреда је оштећење организма изазвано агресијом спољашњих 

фактора (агенса, сила) чија јачина прелази границу отпорности ткива.Траума 

може погодити сва ткива и све органе, а повреде спадају у најчешће појаве 

хумане патологије (20% свих обољења/оштећења организма) (Николић, 2004). 

Више од две трећине свих повреда су повреде апарата за кретање и рад 

(локомоторног апарата - кичменог стуба са раменим и карличним појасом, 

горњих и доњих екстремитета).  

 Девет десетина повреда у мирнодопским периодима настаје у саобраћају, 

индустрији и спорту (Вучић и сар., 2001).  

 Економске и здравствене последице повреда су велике. На срећу, већина 

прелома зараста и консолидује се без компликација, али од приближно 7,9 

милиона прелома, који се годишње региструју у САД, код 5-10 %  манифестује 

се несрастање и/или одложено и успорено срастање, које представља водећи 

узрок компликација и продуженог рехабилитационог третмана (Rosemon, 2000).  

 

Компликације прелома 

  Приликом повређивања настају оштећења, не само на месту деловања 

силе, већ и на мањој или већој удаљености, која понекад доводе и до тешких 

патолошких поремећаја целог организма.  

  Компликације прелома су  пропорционално зависне од јачине силе која 

их је изазвала, сложености прелома, здружених повреда меких ткива и постојања 

вишеструке трауме и могу се испољити непосредно по повређивању или касније 

у току лечења и рехабилитације.  

 У клиничкој пракси најчешће компликације су кардио-респираторне,  

неуро-васкуларне, компартмент синдроми, компликације меких ткива и коже, 

инфекције, тромбозе дубоких вена, аваскуларна некроза, контрактуре, лоше 

срасли преломи, успорено зарастање кости или изостајање зарастања и болни 

синдроми.  Осим што успоравају оспособљавање, компликације могу довести 

до пада опште кондиције - један дан у кревету доводи до губитка 1% мишићне 
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масе, а мировање од 10 дана 15% смањује аеробни капацитет, појаве 

деформитета (елонгација, ангулација и абревијација екстремитета), развојa 

артритиса и активирањa психосоцијалних проблема (социо-економски, 

породични и фактори везани са радним местом) који не морају бити у директној 

вези са траумом.  

 

Зарастање прелома/Лечење прелома 

 Преломи костију  сматрају се мање више ургентним стањима у медицини 

и њихово лечење је оперативно (хируршко) и неоперативно (конзервативно).  

Лечење почиње репозицијом и имобилизацијом сегмената.  

 Према Aple и сар. (1982), време зарастања некомпликованих прелома 

дугих костију је следеће: 

• спирални преломи горњих екстремитета - 6 до 8 недеља; 

• трансверзални преломи горњих екстремитета -12 недеља; 

• спирални преломи доњих екстремитета -12 до 16 недеља; 

• трансверзални преломи доњих екстремитета - 24 до 30 недеља. 

 

 

Рехабилитација 

 Онолико дуго колико ортопедски хирурзи лече преломе, трају и полемике 

међу заговорницима покрета и мировања. У Водичу који садржи смернице о 

поступцима у случајевима прелома екстремитета Гозна каже да: «..сваки прелом 

има своју "личност" која диктира програм рехабилитације...» (Gozna, 2000., стр.1 

). Клиничка  искуства у последњих пар деценија показала су да специфична рана 

мобилизација повређеног екстремитета (у виду умереног  лонгитудиналног 

притиска кроз ослонац на доње кстремитете и минималне функције, без 

оптерећења за горње екстремитете), већ у почетку репараторне консолидације 

калуса, умањује или елиминише потребу за третманом после имобилизације.  

 За одржавање стања мишића неопходно је активирати их одмах по 

стабилизацији прелома, а врста активности и дозирање зависиће од места и типа 

прелома, начина репозиције и у неким случајевима од старости пацијента.  
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 Рехабилитација, која почне чим се гипс осуши или у првих пар дана по 

репозицији, превенира нежељене последице имобилизације – контрактуре и 

хипотрофију мишића (Salter, 1992).  

 

Физикални агенси 

• Мада се аутори различитих  рандомизираних студија труде да докажу како 

коришћење појединих физикалних агенаса (PEMF, «shock-wave» терапија), 

подстиче процесе зарастања прелома, већина истраживања заврши се само на 

доказима позитивних резултата радиолошких налаза, без јединственог става 

о апсолутној предности једног агенса, па самим тим и без препоруке за 

његово универзално коришћење (Mollon  и сар., 2008). 

• Мета-анализом која је обухватила 11 студија које су пратиле ефекте примене 

електричне стимулације на зарастање фрактура дугих костију, евидентирано 

је краткочно повећање брзине формирања калуса код неоперативно лечених 

прелома врата бутне кости и повећање густине костију код пацијената који 

су били подвргнути  интертрохантеричној остеотомији..... 

• .....али повећање густине костију није имало значајан утицај на дужину 

рехабилитације и оспособљавање функције доњих екстремитета (Galkowski и 

сар., 2009). 

 

Третман у радној терапији 

 

У третману ортопедских стања четири су основна проблема са којима се сусрећу 

радни терапеути:  

• немогућност кретања,  

• мишићно - коштани деформитети,  

• неуролошки проблеми који су последица повреде и  

•  бол који је настао као последица прелома.  

 Tретман у радној терапији пацијената са преломима костију усмерен је ка 

омогућавању пацијентима да постигну максималну физичку функцију (и општу 

- телесну и повређеног екстремитета) и остваре што већи степен независности у 

свакодневном животу, па сходно томе делују како на повређени сегмент, тако и 

на очуване потенцијале пацијента. 

 3



 Радно терапијски третман пацијената са преломима костију екстремитета 

јасно је подељен на две фазе: 

• фазу имобилизације (фазу меког калуса) и  

• фазу мобилизације која се са терапеутског аспекта дели на : 

     * период делимичне мобилизације (репараторни или период 

формираног, али недовољно чврстог калуса) 

 * период потпуне мобилизације (ремоделаторни или период 

консолидованог коштаног калуса). 

 

Радно терапијска евалуација пацијента са фрактуром у фази имобилизације 

 

 Радно терапијска евалуација пацијента са фрактуром у фази 

имобилизације, подразумева континуирани процес и праћење свих 

психофизичких промена стања пацијента.  

 Основне методе објективизације  стања пацијента су опсервација и 

интервју.  

Циљеви радно терапијске интервенције у фази имобилизације 

• асистенција у психосоцијалној адаптацији на болничку средину и 

благовремено реаговање на маладаптивне обрасце понашања, које неки 

пацијенти развију (осећање беспомоћности и уживљавање у улогу болесника),  

• превенција контрактура позиционирањем у функционалном положају; 

• ангажовање свих слободних телесних сегмената, нарочито оних у 

близини фрактуриране кости ; 

• одржавање мишићне снаге неоштећених сегмената; 

• одржавање опште покретљивости;  

• одржавање опште кондиције ; 

• јачање снаге мишића руку и раменог појаса (нарочито депресора рамена), 

као припрема за ход на штакама код прелома костију доњих екстремитета; 

• контрола извођења статичких контракција мускулатуре захваћене 

имобилизацијом; 

• обука активностима свакодневног живота у тренутно измењеним 

условима (узимање хране, одржавање личне хигијене, облачење и свлачење 
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одеће, промена положаја у постељи, трансфери са кревета на колица /тоалет  

столицу/ и обрнуто), обука вожњи колица; 

• пројектовање, израда, адаптација и обука коришћењу привремених 

корективних, протективних и функционалних помагала. 

 

Евалуација у терапији радом у фази непотпуне мобилизације 

 

 Циљеви терапије радом у фази непотпуне мобилизације прилагођавају се 

степену зарастања поломљене кости,  стању пацијента и његовим потребама.  

 Евалуација подразумева :  

• мерење обима покрета (активних и пасивних),  

• мерење обима екстремитета,  

• мерење дужине екстремитета,  

• глобалну процену снаге мишића очуваних сегмената,  

• инспекцију коже и меких ткива,  

• процену површног сензибилитета,   

• процену способности за извођење активности самозбрињавања и 

 свакодневног живота,  

• процену способности за кретање са помагалом и/или колицима и  трансфере.  

  Фаза непотпуне мобилизације пацијената са стањем после фрактура 

доњих екстремитета подразумева фазу непотпуног или делимичног ослонца и у 

највећем броју случајева ход са штакама.Изузетак чине пацијенти са стањима 

мултипле трауме, неуролошким сметњама, који су у лошој општој кондицији, 

као и стари пацијенти,  код којих  је индиковано кретање уз помоћ колица.  

• Провера процента ослонца који је допуштен од стране ортопеда, као и 

провера висине (дужине) штака, такође припада радно терапијским 

задацима.  

• Основни циљ у фази непотпуне мобилизације је подстицање консолидације 

калуса, што се постиже дозираним оптерећењем и умереним 

лонгитудиналним притиском, уз обазриво јачање мускулатуре повређеног 

сегмента.  
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• Наставља се јачање мишићне снаге горњих екстремитета и одржавање 

мишићне снаге неповређених сегмената, које је започето у фази 

имобилизације.  

• Уколико се провером дужине доњих екстремитета установи разлика, врши 

се израда повишице ради егализације сегмената.  

• Обука пацијената активностима самозбрињавања и свакодневног живота 

које су дозвољене и којима је пацијент у могућности да овлада, наставља се 

и проширује и у овој фази. 

 

Циљеви радне терапије у фази потпуне мобилизације 

 

 Циљеви радне терапије у фази потпуно консолидованог калуса (фаза 

потпуне мобилизације) су :  

• успостављање нормалне амплитуде покрета повређеног сегмента,  

• повећање мишићне еластичности повређеног сегмента,  

• јачање снаге мишића повређеног сегмента,  

• успостављање добре координације у ходу,  

• повећање издржљивости у различитим положајима,  

• повећање издржљивости у ходу,  

• обука коришћењу преосталих способности (код пацијената код којих су 

остале трајне секвеле после повреде) за обављање активности 

самозбрињавања и свакодневног живота, као и за обављање професионалних 

активности,  

• процена радне способности за пацијенте који се враћају на посао, као и 

процена способности за наставак школовања код ученика и студената. 

 

Методе процене: 

• разговор,  

• посматрање,  

• провера,  

• мерење,  

• тестирање,  

• евидентирање. 
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Социо-административни подаци о пацијенту: 

• Презиме и име пацијента, 

• Датум рођења (старост пацијента), 

• Занимање, 

• Место становања (пребивалиште), 

Дијагноза  

• Главна дијагноза и остале дијагнозе. 

• Анамнеза (преписати из терапијског картона оно што је у анамнези 

написао лекар, а у недостатку исте описати оно што наводи пацијент, 

при чему треба навести извор података). 

• Време и начин настанка повреде, 

• Предходно лечење (врсте, методе, успешност), 

• Здравствени и функционални проблеми који пацијенту највише сметају, 

• Субјективна процена здравственог стања и способности функционисања 

у АСЖ. 

Садашње стање за пацијенте са повредама горњих екстремитета, раменог 

појаса и грудног коша: 

 Спонтано држање повређене руке при стајању, ходу и свакодневним 

активностима, 

 Измене постуре као последица повреде горњих екстремитета, 

 Деформације горњих екстремитета, раменог појаса и грудног коша 

(ожиљци, ране, оток, патолошка покретљивост, контрактуре, дисбаланс 

мускулатуре, специфучни дефицити као последица оштећења периферних 

нерава), 

 Испољене или претеће патолошке тенденције, као последица врсте, 

локације и обима трауме, 

 Покрети у зглобовима руку и раменог појаса (обим покрета у 

зглобовима), 

 Покрети грудног коша (респираторни индеx), 

 Спирометрија, 

 Обим и дужина руку или патрљка код ампутација горњих екстремитета 

по прихваћеној методологији, 
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 Снага мишића руку и раменог појаса глобално или селективно (мануелни 

мишићни тест по зарастању меких ткива и стварању чврстог калуса), 

 Координација покрета груба и фина, 

 Мануелна спретност (стисак шаке, опозиција палца са осталим прстима 

понаособ, хватање ситних предмета, манипулација ситним предметима, 

манипулација металним новчићима и папирним новчаницама, везивање чворова, 

укуцавање ексерчића, прошивање итд. ) 

 Брзина и издржљивост при раду (навести врсту рада), 

 Спонтаност коришћења повређене руке при активностима 

самозбрињавања, 

 Доминантност, 

 Болност при мировању или при покретима, 

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

 Сензорне способности (вид и слух), 

 Боја и температура коже локално, 

 Графомоторне способности (писање, цртање, прецртавање), 

 Способност 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.  

 Предшколска деца се процењују у складу са развојним и календарским 

узрастом, а код школске деце треба проверити утицај последица трауме на 

праћење наставе.  

 Код особа у продуктивном добу проценити утицај трауме на способност 

обављања професионалне делатности. 

 Социјализованост (утицај последица трауме на понашање у заједници – 

терапеутској, школској, радној, породичној, локалној), 

 Радне навике, 

 Мотивација за оспособљавање, 

 Истрајност при активностима, 

 8



 Да ли има неки хоби? 

 Потребе за применом привремених или трајних помагала у циљу превенције, 

заштите, терапије, корекције или побољшања функције. 

 Штетне навике (пушење, алхохолизам), 

 Специјална запажања тадног терапеута. 

 Из процене стања пацијента следи: 

 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) и метода радне терапије  којима ће 

постављени циљеви бити остваривани. 

 

Садашње стање за пацијенте са повредама доњих екстремитета: 

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

помагала), 

 Постотак оптерећења при ходу, 

 Издржљивост при кретању (дужина пута у јединици времена), 

 Девијације при ходу (дужина корака, ширина основе при ходу, пребацивање 

тежишта – храмање, временско трајање ослонца на повређеној и на здравој 

нози), 

 Телесни став (постура) при стајању и ходу, положај карлице – нагнутост, 

ротираност. 

 Равнотежа и баланс у стојећем ставу, 

 Издржљивост при стајању (временска), 

 Деформације тела и доњих екстремитета ожиљци, ране, отоци, патолошка 

покретљивост, контрактуре, постуралне грешке, парезе или парализе), 

 Испољене или претеће патолошке тенденције, као последица врсте, 

локализације и обимности трауме. 

 Покретљивист у зглобовима доњих екстремитета (мере обима покрета), 

 Обим и дужина доњих екстремитета или патрљка код ампутације ногу. 

 Снага мишића доњих екстремитета и пелвифеморалне мускулатуре глобално 

или селективно (мануелни мишићни тест по зарастању меких ткива или 

стварању чврстог калуса код прелома костију), 

 Болност при покретању, ходу, стајању или у мировању, 
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 Боја и температура коже у пределу повреде или дистално од ње, 

 Стање површног сензибилитета у пределу повреде или дистално, 

 Сензорне способности (вид, слух), 

 Способност за обављање активности дневног живота (облачење и свлачење 

одеће и обуће, тоалетне активности, ходање по степеницама у кући и ван ње, 

набавка намирница, коришћење јавног превоза), 

 Радне навике, 

 Мотивација за оспособљавање, 

 Хоби? 

 Потреба за помагалима, узимање мера, пројектовање, израда или 

прилагођавање стандардних. 

 Штетне навике – пушење и алхохолизам, 

 Специјална запажања радног терапеута. 

 Из процене стања пацијента следи: 

 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) и метода радне терапије којима ће 

постављени циљеви бити остваривани. 
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Тест за предвиђање покретљивости пацијената након ампутације доњих 

екстремитета (AMP – Amputee Mobility Predictor) 

На основу збира који пацијент има на овом тесту, одређује се ниво 

функционалности који може бити:  

К-ниво 0 – Особа не поседује способност или потенцијал за ход и трансфере и 

протеза не унапређује квалитет живота пацијента или покретљивости. 

К-ниво 1 – Поседује способност или потенцијал за коришћење протезе за 

потребе трансфера или хода по равном терену уједначеним ритмом. Ниво 

типичан за кориснике протезе у кућним условима са или без ограничења. 

К-ниво 2 – Поседује способност или потенцијал за ход са протезом и 

савладавање ниских препрека на путу као што су ивичњаци, степенице или 

нераван терен. Ниво типичан за кориснике протезе у заједници са 

ограничењима. 

К-ниво 3 – Поседује способност или потенцијал за ход са променљивим ритмом. 

Ниво типичан за кориснике који могу да савладају препреке на путу и којима је 

протеза потребна из професионалних и терапеутских разлога. 

К-ниво 4 – Поседује способност или потенцијал за ход са протезом који 

превазилази основне вештине кретања. Ниво типичан за кориснике протезе у 

дечијем узрасту, активном одраслом или спортски оријентисан. 

 Баланс у седећем положају (од 0 до 1) 

 Досег из седећег положаја (од 0 до 2) 

 Пребацивање са столице на столицу  (од 0 до 2) 

 Устајање са столице (од 0 до 2) 

 Покушај устајања са столице (од 0 до 2) 

 Баланс у положају при спремности за устајање (првих 5 секунди) (од 0 до 2) 

 Баланс стајања (од 0 до 2) 

 Стајање на само једној нози (од 0 до 2) 

 Досег у стојећем положају (од 0 до 2) 

 Тест гурања (од 0 до 2) 

 Тест гурања 2 (од 0 до 1) 

 Подизање предмета са пода (од 0 до 2) 

 Седање (од 0 до 2) 

 Иницирање хода (од 0 до 1) 

 Дужина и висина корака (од 0 до 2) 
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 Континуитет корака (од 0 до 1) 

 Окретање (од 0 до 2) 

 Ритам хода (од 0 до 2) 

 Ходање преко препрека (од 0 до 2) 

 Степенице (од 0 до 4) 

 Одабир додатног помагала које испитаник користи при испитивању (од 0 до 

5). 

 

Локомоторни индекс: 

 

Оцењује се оценама од 0 до 4, где оцена  

0 - показује да особа не може да изведе активност,  

1 - да може да изведе уз туђу помоћ,  

2 - да може да изведе уз присуство другог лица,  

3 - изводи активности самостално уз коришћење помагала за ход,  

4 - самостално без помагала за ход. 

 

Процена основних активности: 

 

 Устајање са столице  

 Ход у затвореном простору  

 Ход на отвореном простору по равном  

 Ход уз степенице уз употребу рукохвата  

 Ход низ степенице уз употребу рукохвата  

 Пењање на ивичнак  

 Силажење низ ивичњак  

 

 

 

 

 

 

Процена стања код aмпутације горњих екстремитета 
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DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand ) упитник представља мерење 

онеспособљености руке, рамена и шаке.  

Значење бројева у тесту:  

1-без потешкоћа,  

2-благе тешкоће,  

3-умерене тешкоће,  

4-изузетне тешкоће,  

5-потпуна неспособност. 

Упитником се процењују следеће активности горњих екстремитета: 

 отварање нове тегле 

 писање 

 окретање кључа 

 припремање оброка 

 отварање тешкох врата 

 стављање предмета на полицу која је изнад главе 

 обављање тешких кућних послова(нпр.прање зидова, прање подова) 

 баштенски послови 

 намештање кревета 

 ношење кесе са намирницама или ношење торбе 

 ношење тешког предмета(преко 5кг) 

 замена сијалице на лустеру 

 прање или сушење косе 

 прање леђа 

 облачење џемпера преко главе 

 употреба ножа за сечење хране 

 рекреативне активности које захтевају мали напор(играње карата, 

хеклање) 

 рекреативне активности у којима има учешћа снаге руке, рамена или 

шаке(тенис) 

 рекреативне активности у којима се рука слободно покреће(фризби, 

бадминтон) 

 потребе превоза са једног места на друго 

 сексуалне активности 
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 у току прошле недеље, у којој мери је проблем сa руком, раменом или 

шаком ометао нормалне друштвене активности са породицом и 

пријатељима 

 у току прошле недеље, да ли је било ограничења у послу или другим 

редовним дневним активностима због проблема са руком, раменом или 

шаком 

 бол у руци, рамену или шаци 

 бол у руци, рамену или шаци приликом извођења неке активности 

 пробадање у руци, рамену или шаци 

 слабост у руци, рамену или шаци 

 укоченост у руци, рамену или шаци 

 

 

Катактеристике апутационог патрљка процењују се  за стања после 

ампутације и горњих и доњих екстремитета: 

 Рана-   

 Едем-  

 Ожиљак-  

 Кожа-  

 Дужина патрљка 

 Облик-  

 Бол-  

 Контрактура проксималног зглоба-  

 Врх кости (обрада)-  

 Псеће уши-  

 Вишак ткива- 

 Додатни ожиљци-  
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ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊА ПАЦИЈЕНТА (ЕВАЛУАЦИЈА 

СТАЊА) У ТЕРАПИЈИ РАДОМ 

Област неурологија - спиналне лезије 
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зетa из књиге 

еурорехабилитација (Београд, 2004.) професора С.Јовића.   

 

 

 

 

QIF – Функционална процена квадриплегија је у потпуности преу

Н
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ЕЛЕМЕНТИ ЗА П  (ЕВАЛУАЦИЈА 

БЛАСТ РЕУМАТОЛОГИЈА – ИНФЛАМАТОРНЕ ПОЛИАРТРОПАТИЈЕ  

адна терапија особа са реуматоидним артритисом  

јновијој ревизији међународне класификације 

јама,  

орне полиартропатије,  

кива,  

рзопатије,  

,  

 др

 преко 150 болести и синдрома који су најчешће прогресивни и 

 

и С и

вовало са посла са дијагнозом неке од болести  

мишићно – коштаног система. 

РОЦЕНУ СТАЊА ПАЦИЈЕНТА

СТАЊА) У ТЕРАПИЈИ РАДОМ 

О

 

Р

 

 Реуматске болести убрајају се у  болести мишићно – коштаног система и 

везивног ткива, које су према на

болести (МКБ 10)  разврстане у:  

• артропатије удружене са инфекци

• инфламат

• артрозе,  

• друге болести зглобова,  

• системске болести везивног т

• деформирајуће до

• спондилопатије,  

• друге дорзопатије,  

• болести мишића,  

• болести синовије и тетива,  

• друге болести меких ткива,  

• болести структуре и чврстине кости

• уге остеопатије и хондропатије  

 Покривају

праћени болом.  

 Премда су ове болести чешће у старијој популацији (статистика показује 

да 90 одсто старијих од 65 година пати од неког реуматског поремећаја), 

погађају и велики број људи продуктивног животног доба. Према подацима 

добијеним из Инст тута за јавно здравље Републике рб је «Др Милан 

Јовановић Батут», од 66.739 осигураника лечених у установама за 

рехабилитацију широм Србије, који су у току 2012. г. били на боловању дужем 

од 30 дана, 10 одсто је одсуст

 20



 За бројне реуматске болести излечења нема, етиологија је и даље 

непозната, а лечење је фармаколошко, физикално и хируршко и најчешће само 

симптоматско. Радно терапијске интервенције су углавном усмерене на 

одржавање постојећег стања и спречавање секундарних компликација болести. 

 Реуматоидни артритис (Arthritis rheumatoides) идентификован је као 

најчешћа хронична запаљенска зглобна болест (Glazier и сар., 1996; Sinclair и 

сар., 1998).  Преваленца је 0,3 -1 посто и обољење је чешће  код жена у 

развијенијим земљама (Rasch и сар., 2003; Symmons и сар., 2002). У Србији је од 

14.682 пацијената погођених тежим облицима реуматизма и лечених у општим 

болницама у току 2012. г, њих 10.622 било женског пола. Према проценама из 

САД јавља се у око 1 посто одраслих, два пута  чешће код жена и представља 

водећи узрок онеспособљености и губитка продуктивности и независности, као 

и настанка персоналних и социјалних проблема. Десет година од 

дијагностиковања болести, око половина пацијената није способна да остане на 

свом радном месту пуно радно време. У Сједињеним Америчким Државама, 

сениори са реуматоидним артритисом су сегмент старије популације која 

најчешће захтева медицинску интервенцију (Clarke и сар., 1997; Lajas и сар., 

2003; Rasch и сар., 2003; Symmons, 2002). 

 Реуматоидни артритис је обољење везивног ткива, непознате етиологије 

и прогресивног карактера и протиче кроз фазе ремисије и егзацербације. 

Постојеће хипотезе о вирусној етиологији реуматоидног артритиса (често се 

прва манифестација болести испољи током тешке и/или понављане бактеријске 

и/или вирусне инфекције), аутоимуном  поремећају (континуирана реакција 

имуног система на присуство антигена, нпр. на измењени гама-глобулин у 

оболелом зглобу), генетској  предиспозицији (присуство болести код више 

чланова породице) нису доказане. Постојање реуматског фактора у крви које је 

потврђено у око 70 посто оболелих, проналази се и код 1-3 посто здраве 

популације. 

 Болест погађа зглобове, везивно ткиво, мишиће, тетиве и тетивне 

овојнице и може почети некарактеристичним симптомима, као што су 

субфебрилне температуре, малаксалост, појачано знојење, поремећај сна и 

губитак апетита и телесне тежине. Ови симптоми могу бити присутни током 

дужег временског периода пре него што се испоље  манифестације зглобних 

поремећаја у виду јутарње укочености, болова и отока који су симетрично 
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распоређени на ситним, најчешће метакарпофалангеалним и проксималним 

интерфалангеалним зглобовима шаке и прстију. Реуматоидни артритис се шири 

или напредује центрипетално, ка проксималним зглобовима и трупу захватајући 

лакат, раме, зглобове стопала и прстију стопала, колено, кук и зглобове 

цервикалне кичме (Вучић  и сар., 2001).  Патоанатомски процес почиње 

неспецифичним синовитисом који се развија на ивицама зглобне хрскавице. 

Упални процес у  синовијалној мембрани зглоба праћен пролиферацијом 

фибропласта и стварањем гранулационог ткива (панус), доводи до хипертрофије 

синовијалне мембране која се шири према средини зглобне хрскавице, а панус 

испуњава зглобну шупљину и разара хрскавицу. Гранулационо ткиво из 

субхондралне кости буја у везивно, спаја се са оним из суседног коштаног 

сегмента зглоба, зглобна пукотина се сужава и долази до фиброзне анкилозе, 

која касније прелази у коштану. Кост атрофира, а на рендгенском снимку се 

виде остеофити и егзостозе. Патоанатомске промене се јављају и на тетивама и 

тетивним овојницама (Јајић, 1995; Николић,1979). 

 Инактивност у акутној, болној фази доводи секундарно до хипотрофије 

мишића, а деструкција зглобне хрскавице уз фиброзирање околног меког ткива у 

почетку узрокује нестабилност зглоба и ограничење функције покрета, а како 

болест напредује доводи до структуралног оштећења и деформитета који 

отежавају функционисање у свакодневном животу.  

 Деструктивним полиартритисом су највише погођени ситни зглобови 

шаке и прстију, где се најчешће и јављају деформитети и мада су ове промене 

најуочљивије, системске карактеристике болести могу се испољити и на осталим 

везивним ткивима у организму и довести до оштећења срца.  

 Пре него што започне са интервенцијама и радно терапијским програмом, 

радни терапеут процењује опште стање корисника користећи интервју, 

опсервацију и различите стандардизоване методе и тестове функционалне 

евалуације (Van Der Ende и сар., 2001). Утицај болести на зглобове, мишиће, 

тетиве, нерве, кожу и мека ткива, бол и замор се посебно процењују 

појединачним специјализованим тестовима. Процењују се могућности за 

самозбрињавање, извођење рутинских дневних активности, као и 

професионалних и рекреативних активности, односно свих окупација којима 

особа структуира своје слободно време. Комплетна евалуација укључује  и 

процену окружења и услова у кући, школи и  на радном месту, како би се 
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утврдило да ли и како њихово побољшање може довести до побољшања 

пацијентових способности. Такође се евалуирају психолошки статус, 

персонални циљеви и интереси са циљем проналажења и активирања адекватних 

психолошких образаца, којима се пацијенту олакшава прилагођавање 

измењеним животним условима (Sanford и сар., 2000).  

 У свим фазама болести, од нарочите важности је одржавање функције 

шаке, а како се њена дисфункционалност релативно рано испољи, неопходан је 

и рани радно терапијски третман. 

 Код свих хроничних болести и стања едукација пацијента је неопходна, 

те се препоручује као саставни део лечења (Yasuda, 2000). Самопомоћ или 

самоедукација је учење и практиковање вештина неопходних за обављање 

активног и емотивно задовољавајућег живота, у светлу суочавања са хроничном 

болешћу. У радној терапији, то укључује помагање особи да стекне и овлада 

сложеним скупом вештина и ставова који помажу у одржавању или побољшању 

здравља, успоравају напредовање болести, смањују дисфункцију и промовишу 

оптимално учешће у уобичајеним активностима. Иако постоје многе дефиниције 

«едукације пацијента» основно је активно учешће пацијента у третману и 

остваривање интерактивног односа између пацијента и стручњака.   

 Показало се да свеобухватни или «општи» програм окупационе терапије 

није најефикаснији и да једна трећина пацијената са раним реуматоидним 

артритисом у квалитативној студији није сматрала интервенције и савете, који се 

нуде у радној терапији, корисним и релевантним (Kidao, 2001). Испитивање 

ставова радних терапеута указало је на чињеницу да општи приступ није и 

најефикасније коришћење времена за третман и да интервенције у радној 

терапији, у раној фази болести, треба да су индивидуализоване, усмерене ка 

самопомоћи и самоедукацији,  кориснички вођене и усмерене према потребама 

пацијента, односно примењиве на захтеве особе у тренутку упућивања на 

хоспитализацију.  

 Рађене су бројне студије које оцењују ефекте мултидисциплинарних 

свеобухватних програма рехабилитације, укључујући и радну терапију, на људе 

са узнапредовалим стадијумом реуматоидног артритиса. Резултати показују да, 

генерално, ови програми имају благотворно дејство на опште стање, као и на 

функционалне, физичке и психолошке сегменте, али се мали број истраживања 

бавио проценом дугорочних ефеката третмана (Hardware и сар., 2004).
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 Постоје докази да је свеобухватним програмом радне терапије значајно 

побољшана и одржавана функционална способност пацијената са умереном до 

тешком формом реуматоидног артритиса у кратком року (шест недеља). Овим 

програмом такође је значајно побољшан обједињени индекс за оцену активности 

болести (обједињеним индексом обухваћени су следећи параметри - стопа 

седиментације еритроцита, снага стиска шаке, укупна активна покретљивост у 

зглобовима, трајање јутарње укочености и функционалне промене).  

 Опсег интервенција које се користе у радној терапији у раду са особама 

са реуматоидним артритисом или неким другим обликом инфламаторне 

артропатије у акутној фази, у најширем смислу подразумева, у зависности од 

тежине стања и степена активности болести,  или потпуно мировање или само 

позиционирање и инактивитет зглобова који су под упалом, увежбавање 

алтернативних начина извођења активности самозбрињавања и свакодневног 

живота и коришћење адаптиране опреме и асистивних средстава.  

 Контролисано мировање свих сегмената у функционалном положају, 

извођење покрета само до границе бола, спречавање општег и локалног замора и 

увежбавање очувања енергетских капацитета, коришћење растеретних положаја 

и едукација пацијента су приоритети у фази егзацербације. Одржавање 

физиолошке дужине мишића и превенција настанка деформитета у акутној фази 

су основни задатак радно терапијске интервенције (Combe и сар., 2007).   

 У фази ремисије раног реуматоидног артритиса, како се смирују упални 

процеси на зглобовима, тако се опсег радно терапијских интервенција шири. 

Евалуацијом је обухваћено: 

• мерење обима покрета у захваћеним зглобовима; 

• мерење обима екстремитета; 

• испитивање снаге мишића у близини захваћеног зглоба; 

• процена снаге стиска шаке; 

• евидентирање контрактура и деформитета; 

• провера мануелне спретности и координације покрета горњих 

екстремитета;  

• процена издржљивости у раду; 

• процена способности за обављање активности самозбрињавања и 

активности свакодневног живота. 
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 Циљеви третмана у раној фази су повећање и/или одржавање обима 

покрета,  повећање и/или одржавање снаге мишића, побољшање мануелне 

спретности и координације покрета горњих екстремитета, повећање 

издржљивости у раду и увежбавање коришћења корективних и/или 

функционалних помагала (уколико постоји потреба за њима). 

 У фази ремисије одмаклог стадијума реуматоидног артритиса (коју 

карактерише између осталог и постојање иреверзибилних  зглобних оштећења), 

радно терапијски циљеви се модификују у зависности од функционалних 

способности пацијента и усмерени су на одржавање опште кондиције, 

одржавање снаге мишића, одржавање покретљивости свих зглобова, израду 

помагала – сплинтинг, терапеутску рехабилитацију и програм вежби за шаку и 

горње екстремитете, ублажавање бола и стреса, укључујући и увежбавање 

техника релаксације, самоедукацију и едукацију о болести, обуку у савладавању 

специфичних вештина, адаптацију окружења и модификацију задатака, да би се 

омогућило назависно функционисање, саветовање, психосоцијалну помоћ и 

радну рехабилитацију.  

 Мада су процедуре физикалне медицине и рехабилитације битан део 

лечења, а пацијенти често као основни разлог за хоспитализацију наводе 

бенефит који од њих имају (нарочито у смислу ублажавања субјективних и 

секундарних тегоба, као што су бол и смањена покретљивост), у касној фази 

реуматоидног артритиса, фокус лечења се са медикаментозног и физикалног 

помера ка хируршком, а улога радног терапеута се проширује на преоперативну 

и постоперативну процену и третман. 
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Bartel Index 
 Представљен је 1965, и први скор је био од  0 – 20. Модификовао га је 

Granger са сарадницима 1979, укључивши скалу од 1-10 за сваки ајтем. Shah је 

1989.г. модификовао Бартел Индеx како би повећао његову осетљивост за 

откривање промена, тако што је повећао број категорија коришћених за 

обележавање неправилности.(лоше-лошије). Користи се за процену не само 

током болничког стационарног лечења, него и у кућној нези, здравственој нези у 

сестринству и у рехабилитацији у заједници. Сматра се једним од првих радно 

терапеутских алата за процену АСЖ и функционалне покретљивости. Показао 

се погодним, осим за процену стања после цереброваскуларног инсулта и за 

процену осталих неуролошких  и реуматолошких  болести и стања. Треба га 

користити за процену онога шта пацијент стварно ради (изводи), а не за 

процену онога шта би могао да уради (изведе). Користи се и као предиктор 

функционалног исхода стања после можданог удара.  

 

Процењује 10 основних активности самозбрињавања  

1. ХРАЊЕЊЕ  

2. ЛИЧНА ТОАЛЕТА  

3. КУПАЊЕ 

4. ОБЛАЧЕЊЕ 

5. КОНТРОЛА СТОЛИЦЕ 

6. КОНТРОЛА МОКРЕЊА  

7. ТРАНСФЕР ПРИ УПОТРЕБИ ТОАЛЕТА 

8. ТРАНСФЕР СТОЛИЦА КРЕВЕТ  

9. ХОД (по равном) 

10. КРЕТАЊЕ УЗ СТЕПЕНИЦЕ 

 Bartel Index - храњење 

0 - потпуно завистан у свим аспектима храњења 

2 - сам рукује прибором (кашика) уз помоћ током јела 

5 - храни се уз надзор, помоћ потребна за стављање млека/шећера у чај, соли, 

бибера, при мазању хлеба, доношењу тањира и сл. 

8 - самосталан у храњењу, осим можда у сечењу меса, отварању флаше, 

присуство друге особе није неопходно  
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10 - може сам да се храни када неко стави храну тако да се може дохватити, 

може да сече храну, дода со, намаже хлеб...итд... 

 Bartel Index - лична хигијена 

0 - не може да изводи личну хигијену и завистан је у свим аспектима 

1 - потребна помоћ у свим аспектима личне хигијене 

3 - нешто помоћи је потребно у једном или више аспеката личне хигијене 

4 - потребна минимална помоћ пре и /или после саме личне хигијене 

5 - може да опере руке, лице и зубе, да се очешља и обрије 

 Bartel Index – купање 

0 - потпуна зависност код купања 

1- помоћ потребна у сваком делу купања 

3 - помоћ потребна у доласку до каде/туша или у прању и брисању 

4 - надзор у одређивању температуре воде или у преносу 

5 - може да се окупа/истушира без туђе помоћи 

 Bartel Index - WС тоалета  

0 - потпуно завистан у свим аспектима тоалете (wc-a) 

2 - помоћ потребна у свим аспектима тоалете (wc-a) 

5 - помоћ потребна у  облачењу, трансферу или прању руку 

8 - надзор је потребан ради сигурности, гуску може да користи током ноћи, али 

је потребна помоћ за њено пражњење и чишћење  

10 - може доћи до и сићи са wc-a, откопчати и закопћети одећу, спречити да 

покваси одећу, користити wc-папир, може користити гуску или ноћну посуду, 

али је мора сам испразнити и очистити 

 Bartel Index - облачење 

0 - завистан у свим аспектима облачења и не може да учествује у томе  

2 - може да учествује у неком степену, али је завистан у свим аспектима 

5 - помоћ потребна у облачењу или скидању одеће 

8 - само минимална помоћ је потребна са затварањем одеће, као што су 

закопчавање дугмади, затварање рајсфешлуса, кравата итд... 

10 - може самостално да се обуче, закопча одећу, обује се, обуче грудњак.... 

 Bartel Index - контрола столице 

0 - пацијент је инконтинентан 

2 - потребна помоћ да се постави у положај или олакшавајућу технику 
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5 - може да се постави у прави положај, али не може да користи олакшавајућу 

технику, или се обрисати, има честе незгоде, помоћ потребна са средствима за 

инконтиненцију 

8 - надзор код употребе супозиторија или других средстава за опстипацију, има 

повремене незгоде 

10 - контролише столицу и нема незгода,може да користи супозиторије или 

друга средстава за опстипацију 

 Bartel Index - контрола мокрења 

0 - завистан је о манипулацији мехуром, инконтинентан је или има катетер  

2 - инконтинентан, помаже при стављању спољашњег/унутрашњег помагала 

5 - претежно сув дању, али не и ноћу када је потребна помоћ са помагалом 

8 - претежно сув дању и ноћу, али има повремене незгоде или је потребна 

минимална помоћ код употребе спољашњег или унутрашњег помагала 

10 - контролише мехур и /или је самосталан са спољашњим/унутрашњим 

помагалом 

 Bartel Index - трансфер столица-кревет  

0 - не може да учествује у трансферу, две особе потребне за трансфер пацијента 

са или без механичког помагала 

3 - може да учествује у трансферу уз максималну помоћ једне особе 

8 - трансфер захтева помоћ друге особе у било ком аспекту 

12 - присуство друге особе потребно због надзора, поверења 

15 - може сигурно да дође до кревета са /без колица, да постави кочнице, 

подигне праг, пређе на кревет, легне, седне на руб кревета, окрене колица и 

седне на њих. Самосталан у свим фазама.  

 Bartel Index - покретљивост 

0 - завистан у покретљивости 

3 - потребно стално присуство једног или више помоћника, помоћ потребна у 

дохватању помагала и /или у њиховом коришћењу 

8 - покретан, али не може да хода 50 м без помоћи, или је надзор потребан због 

поверења или сигурности у тежим ситуацијама 

12 - користи помагала и хода 50м без помоћи или надзора, може да обује 

протезе, устане, седне и постави помагала у положај за употребу 

15 - самостално покретан 
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 Bartel Index - покретан у колицима 

Покретан у колицима( користи се само ако је оцена покретљивости = 0) 

0 - завистан од колица 

1- може сам да гура кратку дистанцу на равној површини, али је помоћ потребна 

за све остале кретње у колицима 

3 - неопходно присуство једне особе и стална помоћ за манипулисање колицима 

до стола, кревета 

4 - може сам да гура до разумне даљине по регуларно припремљеном терену, 

минимална помоћ може бити потребна код “оштрих углова” 

5 - може сам колицима ићи око угла, окренути се у круг, доћи до стола, кревета 

или wc-a. Мора моћи гурати колица бар 50м. 

 Bartel Index - пењање уз степенице 

0 - не може сам да се пење уз степенице 

2 - помоћ потребна (укључујући и помагала за ходање ) у свим аспектима 

5 - може ићи степеницама, али не може сам да носи штаке, потребан надзор 

8 - не треба помоћ, надзор евентуално код јутарње укочености, нестанка даха 

10 - може да иде степеницама и помагала носи сам 
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ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊА ПАЦИЈЕНТА (ЕВАЛУАЦИЈА 

СТАЊА) У ТЕРАПИЈИ РАДОМ 

ОБЛАСТ НЕУРОЛОГИЈА – ЦЕНТРАЛНЕ ЛЕЗИЈЕ / ЛЕЗИЈЕ 

ЦЕНТРАЛНОГ МОТОРНОГ НЕУРОНА 

Радна терапија особа са последицама можданог удара 

 

 Акутни мождани удар се дефинише као фокални или глобални поремећај 

мождане функције који нагло настаје, а последица је поремећаја мождане 

циркулације или стања у коме проток крви није довољан да задовољи 

метаболичке потребе неурона за кисеоником и глукозом. Инциденца 

исхемијског можданог удара варира и износи од 100 до 300 нових случајева 

годишње на 100.000 становника, док преваленца износи од око 600 на 100.000 

становника према подацима из развијених земаља, до чак 900 у неразвијеним. 

Морталитет варира од 63,5 - 273,4 смртних случајева на 100.000 становника 

годишње ( Furie и сар., 2011). Мождани удар је и водећи узрок смрти жена у 

Србији и осим моторних дефицита - хемиплегије или хемипарезе, може довести 

и до промене личности, промена у понашању и губитка бројних 

неуропсихолошких функција.  

 Упркос напретку медицине и иницијативама за побољшање јавног 

здравља, учесталост можданог удара се не смањује  (Rosamond и сар., 2007; 

Kleindorfer, 2007).  

 Према подацима канадског института за здравствене информације, 

пацијенти који су преживели мождани удар чине најбројнију категорију 

корисника услуга физикалне рехабилитације и трећу по дужини трајања 

рехабилитације (после пацијената са повредама кичменог стуба и можданим 

дисфункцијама). Мождани удар је најчешћи појединачни узрок тешке и 

вишеструке физичке онеспособљености, а рехабилитација којом се смањују 

функционални дефицити је најефикаснији третман. 

 Смртност након можданог удара у последње три деценије бележи пад 

захваљујући новом приступу овој болести, благовременој дијагностици и 

лечењу компликација, као и побољшању функционалног статуса пацијената 

применом свеобухватних мера ране и касне рехабилитације. Иако су превенција 

и рана медицинска рехабилитација фундаментални део одговора на проблем, 

побољшање квалитета живота после можданог удара је такође битно, а према 
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новијим истраживањима и могуће. У лечењу пацијената не могу се 

исконтролисати сви фактори који су довели до можданог удара, али се може 

превентивно деловати на очување здравих крвних судова, па самим тим и 

отклонити најзначајнији фактор за настанак болести. Непосредно после 

можданог удара лечење се усмерава на заустављање процеса крварења, тромбозе 

или разградњу емболуса, очување граничних зона инфаркта, спречавање 

компликација и рану рехабилитацију.  

 У складу са актуелним теоријама неуролошког опоравка еволуирали су и 

научни темељи радно-окупационих  терапијских интервенција у раду са 

појединцима који се опорављају од последица можданог удара (Nudo  и сар., 

2003). 

 Након можданог удара пацијенте треба укључити у рехабилитацију 

током првих шест месеци, када се углавном и  испољи највећи неуролошки и 

функционални опоравак. Методе физикалне медицине и рехабилитације су 

многобројне и на неки начин условљене сложеношћу стања које настаје након 

апоплексије. Опоравак пацијената са можданим ударом варира у зависности од 

тежине и индивидуалних разлика, али Jorgensen и сарадници (1995) у 

истраживању које је обухватило узорак од 1.197 пацијената, пронашли су да 80 

посто достигне плато у неуролошком опоравку у прве четири недеље, а 95 посто 

у првих једанаест недеља. Такође су утврдили да је плато у оспособљавању 

активностима свакодневног живота 80 посто пацијената достигло шест недеља 

након инсулта, а 95 посто након дванаест и по недеља. Неки истраживачи тврде 

да се већина особа са цереброваскуларним инсултом  спонтано опорави после 

шест месеци, чак и без рехабилитационог третмана. Спонтани неуролошки 

опоравак последица је реасорпције едема и некротичног ткива и развоја 

адекватне колатералне циркулације у регији која окружује исхемични део. 

 Према истраживањима (Rodgers, 2003), 85 одсто пацијената са можданим 

ударом имају оштећења горњих екстремитета после можданог удара. Док 

већина поврати способност хода, само 30 до 66 одсто поврати способност да 

користи захваћену руку као помоћну у обављању активности, а само 15 одсто 

поврати функцију руку у потпуности. Такође је примећено да годину дана после 

можданог удара пацијенти са ограниченом функцијом горњег екстремитета 

имају знатно лошију слику о себи и сопственом опоравку. Терапеути користе 
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неколико метода у третману, а избор приступа у великој мери зависи како од 

пацијента, тако и од терапеутових искустава и склоности. 

 Радна терапија пацијената са хемиплегијом, насталом као последица 

можданог удара, има своје место и улогу у медицинској, али и у комплексној 

рехабилитацији, а њен успех зависи од више фактора: ране примене, 

локализације и опсежности лезије, стања мишићног тонуса, виталности 

кардиоваскуларног система, емоционалних дефицита, перцептивних сметњи, 

мотивације, старости пацијента и комплексних социјално - економских фактора. 

Радна терапија помаже пацијентима који су преживели мождани удар да науче 

стратегије за свакодневно извршавање активности као што су јело, купање, 

облачење, писање или кување.  

 Последице можданог удара су често поражавајуће и осим што утичу на 

пун опсег људског живота и функционисања разарајуће делују и на  чланове 

породице, доносећи  искуство стреса, депресије, социјалне изолације, 

угрожавајући здравље и не ретко доводећи до преране смрти (Grant и сар. 2004; 

Hochstenbach и сар., 2005; Berg и сар., 2005; Van Heugten и сар., 2006).  

 Ефикасност окупационе радне терапије у унапређењу функционалних 

перформанси је добро документована. Cochrane (2006) наводи да пацијенти који 

примају услуге радне терапије имају мање шансе да им се стање погорша и већа 

је вероватноћа да ће бити независни у обављању активности самозбрињавања и 

свакодневног живота, а Latham и сар. (2006) утврдили су да радна терапија не 

утиче само на способност извођења терапијског задатка, већ и на појединачне 

способности од којих то извођење зависи, односно на моторну функцију, 

когницију и перцепцију. Услуге радне терапије које су свеобухватне и односе се 

истовремено и на смањење дефицита и на извршавање циљаних задатака су 

ефикасније од оних чији је фокус само на моторици, или само на увежбавању 

неке од активности свакодневног живота. Третман углавном почиње 

појединачном санацијом когнитивних, моторних и перцептивних дефицита, да 

би се достигнути нивои способности ових функција  тек касније интегрисали и 

искористили за обуку свакодневним активностима. 
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 У клиничкој слици стања после апоплексије карактеристична је млитава 

одузетост екстремитета, уз одсуство активних покрета. Тонус мишића је снижен, 

присутне су сметње жвакања, гутања и говора. Више су захваћени мишићи 

дисталних делова екстремитета у односу на проксималне и теже је афектиран 

горњи екстремитет у односу на доњи. У акутној фази или фази ране 

рехабилитације радни терапеут почиње са оспособљавањем на нивоу постеље 

око 48 часова по стабилизацији неуролошких дефицита. Евалуација  

подразумева податке о томе да ли је и колико пацијент свестан и оријентисан у 

времену и простору, да ли и како комуницира, који спонтани положај заузима у 

постељи, да ли постоје активни покрети руке и ноге и какав је мишићни тонус 

захваћених екстремитета.  

 Третман се састоји од примене корективних положаја у постељи којима 

се спречавају секундарне компликације дуготрајног мировања (контрактуре, 

декубитуси, плућна емболија, хипостатска пнеумонија, тромбоза дубоких вена 

доњих екстремитета...). Позиционирање пацијента и захваћених екстремитета у 

супинираном положају и на боку здраве и болесне стране (уз коришћење 

приручних средстава или израдом  помагала за спречавање развоја контрактура 

и деформитета - ортоза за шаку, угаона шина за стопало, ђеврек за пету, јастуче 

за колено...) има за циљ смањење, стабилизовање или повећање постуралног 

тонуса,  превенцију и инхибицију патолошких образаца покрета (ретракција 

лопатице, аддукција и унутрашња ротација надлактице са депресираним 

раменом, флексија и пронација подлактице, воларна флексија и улнарна 

девијација шаке) и фацилитацију нормалних постуралних образаца усправљања 

и равнотеже (окретање у постељи, седећи став, протективна и потпорна реакција 

паретичне руке). За пацијенте који су у стању коме, примењује се аудитивна, 

визуелна и тактилна стимулација. 

  Млитава плегија може да остане као трајно стање (што је веома 

неповољно у смислу враћања извесног степена вољне моторне контроле) и 

посебно ремети успостављање функције хода код ових пацијената. Чешће је 

флакцидност само фаза која претходи појави спастицитета. Спастицитет се 

јавља неколико дана по инсулту, а коначно се стабилизује дванаест до осамнаест 

месеци од инсулта. Карактерише се отпором на пасивне и активне покрете, 

увећањем рефлекса истезања и појавом клонуса - што су уједно и кликнички 

знаци спастицитета. Дистрибуција патолошки повишеног тонуса је често 
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типична и локализована на флексорима руке и екстензорима ноге. При покушају 

активног вољног покретања екстремитета добијају се стереотипни моторни 

обрасци у виду синергија захватајући прво проксималне, а затим дисталне 

зглобове. Изразита немогућност извођења селективних покрета најбоље се 

уочава (чак и код лакших случајева) на шаци и прстима. Спастицитет јачег 

степена који спречава извођење и активног и пасивног покрета временом ствара 

услове за појаву контрактура и деформитета.    

 Процена пацијента за третман у радној терапији у хроничној фази 

оспособљавања заснива се на опсервацији, разговору и тестирању. Сваки тест 

функционалних споособности треба да садржи осим општих анамнестичких 

података о пацијенту и податке о могућности успостављања контакта и 

комуникације, терапеутску проверу чула вида, слуха и  говора, податке о 

очуваности површног и дубоког сензибилитета на оштећеној страни, податке о 

сметњама препознавања, процену тонуса мишића на горњим и доњим 

екстремитетима оштећене стране, стање постуралних рефлексних образаца, 

пасивну покретљивост у зглобовима екстремитета, могућност извођења 

активних селективних покрета руке и ноге, процену оштећене руке у функцији 

(координација, спретност и брзина извођења активности на захтев), процену 

самосталности и начина обављања активности самозбрињавања и способности 

за обављање кућних активности, као и процену професионалних потенцијала.  

 Хронична фаза оспособљавања пацијената са хемиплегијом може трајати 

дуго и она није јединствена, како по проблемима са којима се пацијенти 

суочавају, тако ни по циљевима и методама које се користе у радној терапији. 

Према  Вучић (2001), хронична фаза се дели у три подфазе или степена који се 

прожимају и делимично преклапају и различитог су трајања, чак и код 

пацијената са сличним моторним инсуфицијенцијама. Опоравак моторних 

функција се може зауставити на било ком од тих степена.  

 У радној терапији третман је усмерен ка спречавању развоја контрактура, 

нормализовању постуралног тонуса, инхибицији абнормалних образаца 

положаја и покрета и фацилитацији нормалних постуралних образаца 

усправљања, равнотеже и адаптивних промена мишићног тонуса. По 

успостављању равнотеже у седећем положају неопходно је извршити обуку 

активностима самозбрињавања, ублажити гностичке поремећаје, израдити 
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потребна помагала у виду мителе и перонеалног подизача и/или адаптацију 

средстава за кретање.  

 У другом периоду хроничне фазе  у радној терапији се жели постићи 

успостављање вољне контроле покрета трупа и екстремитета, активна, вољна  

контрола плегичне руке при извођењу покрета здравом руком, ротаторни 

покрети трупа, екстензија трупа и главе, успостављање контроле рамена и лакта 

кроз флексиону, а затим екстензиону синергију, па кроз дијагоналне покрете при 

самозбрињавању, успостављање вољне контроле грубих примитивних покрета 

шаке и прстију при хватању и испуштању предмета, комбиновање једноставних 

образаца покрета и извођење сложенијих радњи, обука самосталном обављању 

свакодневних активности уз коришћење паретичне руке, а за пацијенте са 

плегичном руком увежбавање компензаторних функција, пре свега обука 

једноручном обављању бимануелних активности и  увежбавање здраве руке до 

хиперфункције.  

 Један од приступа у третману је учење пацијента да оне активности које 

се типично изводе бимануелно «компензује» и изводи једном руком. Друга 

стратегија у компензацији је промена окружења, како би се смањили негативни 

ефекти на жељену функцију оштећеног екстремитета. Овакав ресторативни 

приступ био је фокус неколико терапеутских рехабилитационих програма 

укључујући неуроразвојни третман (Bobath, 1978), терапију покретом 

(Brunnstrom, 1970) и поновно моторно учење (Carr и Shepherd, 1983).  

 Уз методе компензације и/или адаптације неопходно је паралелно радити 

и на побољшању функционалне способности слабијег екстремитета. 

Истраживања показују да је учење адаптивним и компензаторним стратегијама  

имало резултате у виду значајног побољшања активности свакодневног живота, 

иако коришћење компензација није увек идеално, нарочито ако постоје шансе за 

спонтани опоравак.  Успех функционалног тренинга може зависити од развоја  

динамичке равнотеже у стојећем положају. Опоравак сигурног стојећег  

положаја доводи до развоја нормалне шеме хода (Brunnstrom, 1970). Вештина  

динамичког постуралног баланса  зависи од постуралне контроле (нпр.,  

преношења тежине и тежине ослонца приликом хода). Најефикаснији метод за  

нормализацију мишићног тонуса је кроз вежбе преношења тежине на  
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хемиплегичну страну (Bobath, 1978). Поремећај нормалног постуралног 

рефлексног механизма и ослобађање примитивних рефлекса  ограничавају 

пацијента у заузимању основних положаја и одржавању баланса у њима. 

Поремећаји површног и дубоког сензибилитета представљају додатни 

неповољни фактор у оспособљавању. 

 Основни принцип радне терапије је да све активности буду сврсисходне 

и засноване на резултатима истраживања (Holm, 2000). Увођење сврсисходне 

активности у окупације у радној терапији даје важност рехабилитационом 

подухвату. Окупациона терапија има за циљ да обнови функционалну 

независност у дневним активностима кроз побољшање основних физичких 

(мишићна снага, обим покрета, координација покрета) и когнитивних 

перформанси чија ограничења ометају учење и извођење одређене вештине 

и/или да научи пацијента како да примени компензаторне стратегије, онда када 

је извесно да опоравак дефицитарних области неће бити успешан.  

 Поновно оспособљавање се заснива на концепту пластичности мозга, 

односно на могућностима мењања или олакшавања церебралне реорганизације 

екстерним инпутима. Активности радне терапије су посебно усмерене ка 

процесу реедукације и подстицању развоја изгубљених вештина током 

прилагођавања на живот са одређеним физичким, когнитивним и афективним 

сметњама.  

 Принципи моторне, сензорне, когнитивне и афективне рехабилитације 

укључени су у активности током извршавања задатака у окружењу 

прилагођеном да омогући оптималне услове за успешну рехабилитацију. 

Развијају се бројни рехабилитациони приступи базирани на неуропсихологији и 

новим техничким достигнућима да би употпунили терапијске поступке и 

искористили способност мозга за опоравак.  

 Бол у рамену који се јавља после можданог удара погађа и до 84 посто 

пацијената (Braun, 1971). Бол је често удружен са падом мотивације, променама 

расположења, лошим моторним опоравком и слабим рехабилитационим 

постигнућем. Често етиологија бола у рамену укључује и адхезивни капсулитис 

(смрзнуто раме) и сублуксацију. Подаци о сублуксацији рамена варирају од 7 до 

66 посто (Fitzgerald-Finch, 1975). Коришћење помагала - мителе (са или без 
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абдукционог јастучета) може помоћи неким пацијентима, као и лагане дозиране 

пасивне вежбе, без форсиране екстерне ротације надлакта.  

 Функционална електрична стимулација (ФЕС) се такође често користи у 

радној терапији за смањење дислокације рамена, у терапији бола, као и за 

неуромишићну реедукацију горњих екстремитета. Истраживање Price-а из 

2000.г. потврдило  је ефикасност ФЕС-а  на ублажавање степена сублуксације 

рамена код тежих дислокација у рамену после можданог удара, али није 

пронађено довољно доказа да постоји значајан утицај на моторни опоравак. Ring 

и Rosenthal (2005), наводе доказе да је примена ФЕС-а на горњим 

екстремитетима током рехабилитације довела до повећања мишићне снаге и 

повећања обима активних покрета. 

 Моторно учење је приступ базиран на системској теорији и оријентисан 

је на оспособљавање функције руке кроз стално понављање задатака у 

уобичајеним ситуацијама. Моторно учење обухвата процес стицања вештина, 

прилагођавање моторног одговора контексту и доношење ефикасне одлуке у 

вези избора покрета и његове сврхе. Практични услови представљају кључ за 

моторно учење, а интензитет понављања и начин извођења утичу на брзину и 

тачност наученог. Утврђено је да понављана моторна активност (чак и веома 

једноставни покрети) чини основу моторног учења и опоравка тако што изазива 

промене у кортексу. То би значило да се сталном репетицијом практичних 

задатака (директном и понављаном обуком), као алтернативним начином 

вежбања, могу произвести кортикалне промене које воде побољшању функције.

 Терапију ограничењем покрета или «Constraint-induced movement 

therapy» (CIMT), неки стручњаци сматрају бихејвиоралном терапијом усмереном 

ка учењу коришћења нефункционалне руке. Примена ове методе подразумева да 

је здрава рука спутана најчешће у ремену и/или рукавици одређено време у току 

дана (ношење рукавице 90 посто времена у будном стању током дана). Током 

ограничења пацијенти слободном (паретичном) руком изводе циљане покрете 

или неку од свакодневних активности изабраних и дозираних од стране 

терапеута. Иако је за поједине ауторе ова метода ефикаснија од класичног 

радно-терапијског третмана, она је апликабилна само у раду са пацијентима 

којима је рука лакше или умерено паретична.  
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 Код пацијената који су преживели мождани удар некада се могу 

манифестовати «скривени» когнитивни и/или перцептивни дефицити 

(поремећаји памћења, пажње, иницијативе, решавања проблема, резоновања, 

апраксија, унилатерално занемаривање или неглект, агнозија, отежано 

просторно и временско оријентисање) који су такође третирани током 

оспособљавања у окупационо радној терапији.  

 Дефицит перцепције је оштећење у препознавању и интерпретацији 

сензорне информације уз очуване сензорне системе и најчешће је узрокован 

лезијом на кортикалном нивоу, скоро увек у недоминантном паријеталном 

лобусу.  

 Пацијенти са лезијом  десне хемисфере често теже достижу независност у 

самозбрињавању од пацијената са лезијама у левој хемисфери, а перцептивна 

дисфункција може бити један од разлога који су одговорни за лошије 

постигнуће у вештинама свакодневног живота. 

 Унилатерално занемаривање јавља се код око 90 посто пацијената 

(Cooke, 1992), са лезијама десне хемисфере и код малог процента пацијената са 

левостраним лезијама и може бити визуелно, тактилно, просторно или 

аудиторно, при чему пацијент занемарује захваћену страну тела. Неглект се 

дијагностички потврђује онда када оштећена способност није последица 

сензорних (нпр. визуелних) или моторних дефицита (Heilman, Watson  и 

Valenstein, 2003). Испољавање неглекта може се односити на непрепознавање 

сопственог тела или  дела екстраперсоналног простора. Ayres (1985) је шему 

тела описала као постурални модел на коме су засновани покрети. Особе са 

тешким персоналним неглектом могу бити несвесне леве стране свог тела 

(хемисоматоагнозија), могу да поричу оштећења леве стране (анозогнозија) 

и/или могу да буду неспособне да препознају да им припадају њихови 

парализовани леви екстремитети, што их нарочито спречава у извођењу покрета 

неопходних за одржавање баланса (код туширања, облачења доњих делова одеће 

и сл.). Алестезија је честа појава код персоналног неглекта и огледа се у томе 

што се дражење једне стране тела осећа у истој регији на другој. Особе са 

блажим персоналним неглектом могу бити свесне својих левих екстремитета, 

али се према њима односе као према објектима и ретко их користе, чак и када 

нису моторно оштећени.  
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 За радну терапију значајно је да особе са неглектом могу имати проблема 

у извођењу активности свакодневног живота и захтевати дужи период за 

оспособљавање. Новији подаци о побољшању перформанси пацијената са 

неглектом у свакодневним активностима, наводе терапију ограничавањем 

покрета и делимичну визуелну оклузију (обе технике је релативно лако 

уклопити у конвенционалне радно терапијске процедуре), као метод за 

ефикасније достизање самосталности.   

 Према истраживањима око једне трећине пацијената са инсултом у левој 

хемисфери испољи неки облик апраксије. Термин апраксија описује 

неспособност пацијента да изведе вољни покрет уз очувану моторну и 

сензитивну функцију. Уколико праксију посматрамо на три нивоа – 

сензорно/перцептивном, појмовном и извршном, поремећај на појмовном или на 

извршном нивоу резултира појавом апраксије. Око 80 посто пацијената са 

апраксијом има и афазију (Donkervoort  и сар., 2000). 

 Током протеклих деценија фокус истраживања остао је на дометима 

рехабилитације физичких могућности и способности за извођење свакодневних 

активности. Нарочито је запостављена евалуација менталног статуса која је 

неопходна за одређивање циљева оспособљавања и процену пацијентове 

спремности за рехабилитацију,  иако су психичке промене које се јављају после 

можданог удара оно што је често од пресудног утицаја на ниво функционалне 

независности који ће пацијент достићи. 

 У закључку изврсне студије у којој се осврћу на деловање како 

конвенционалних (неуроразвојна терапија или «Бобатова метода», 

функционална електростимулација, електромиографски биофидбек и др.), тако и 

новијих, мање уобичајених приступа (Реики метода, Роботика и др.), аутори 

Krug и Mc Cormack (2009) наводе да се упркос значајним напорима истраживача 

усмереним ка доказивању да неки третман «делује»,  ни једна рехабилитациона 

интервенција није издвојила и доказала као  «лек»  за опоравак после можданог 

удара.  
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Процена пацијента за третман у радној терапији у хроничној фази 

оспособљавања 

 

Процена пацијента за третман у радној терапији у хроничној фази 

оспособљавања заснива се на опсервацији, разговору и тестирању.  

 Сваки тест функционалних споособности треба да садржи осим општих 

анамнестичких података о пацијенту и податке о 

 могућности успостављања контакта и комуникације,  

 терапеутску проверу чула вида, слуха и  говора,  

 податке о очуваности површног и дубоког сензибилитета на оштећеној 

страни,  

 податке о сметњама препознавања,  

 процену тонуса мишића на горњим и доњим екстремитетима оштећене 

стране,  

 стање постуралних рефлексних образаца,  

 пасивну покретљивост у зглобовима екстремитета,  

 могућност извођења активних селективних покрета руке и ноге, 

 процену оштећене руке у функцији (координација, спретност и брзина 

извођења активности на захтев),  

 процену самосталности и начина обављања активности самозбрињавања и 

способности за обављање кућних активности,  

 као и процену професионалних потенцијала.  

 
Fugl-Meyer Assessment (FMA) Фугл -Мајер тест 

 Fugl-Meyer Assessment (FMA) је индекс за процену поремећаја, 

специфично конструисан за процену извођења код пацијената са последицама 

можданог удара. Конструисан је да процени моторно функционисање, баланс, 

сензибилитет и покретљивост у зглобовима код пацијената са стањем 

хемиплегије као последице можданог удара. (Fugl-Meyer, Jaasko, Leyman, 

Olsson, & Steglind, 1975; Gladstone, Danells, & Black, 2002). Примењује се у 

клиничким условима и у истраживачке сврхе да би се одредила тежина стања, 

описао моторни опоравак, испланирао третман и проценио успех третмана. 
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 Тест садржи 5 субтестова и састоји се од укупно 155 ајтема којим се 

процењује: 

1. Моторно функционисање горњег и доњег екстремитета 

2. Сензибилитет (површни сензибилитет процењује се лаганим додиром на 

две површине руке и ноге, а дубински сензибилитет -осећај за положај 

сегмента у простору - за 8 зглобова) 

3. Баланс (садржи 7 тестова од којих се 3 спроводе у седећем, а 4 у стојећем 

положају) 

4. Покретљивост у зглобовима (процењује се на 8 зглобова) 

5. Бол у зглобу 

  Процена моторике укључује процену покрета, координације и рефлексну 

активност следећих 8 зглобова : рамена, лакта, подлакта, ручног зглоба, шаке, 

кука, колена и скочног зглоба.  Ајтеми за процену моторике су преузети делом из 

Твичеловог (Twitchell, 1951) описа природног моторног опоравка после 

можданог удара, а укључују и стадијуме опоравка по Брунстромовој 

(Brunnstrom).  (Gladstone et al. 2002; Poole & Whitney, 2001). Ајтеми FMA су 

усмерени ка процени опоравка првенствено у контексту или кроз процену 

опоравка моторике.  

  Просечно време тестирања и администрирања је 30 - 35 минута. (Poole & 

Whitney, 2001). Делови теста се често одвојено администрирају, али је неопходно 

између 34 и 110 минута за цео тест. (Malouin, Pichard, Bonneau, Durand & 

Corriveau, 1994). Просечно време за процену моторике, баланса и сензибилитета 

је око 58 минута. Када се процењује само моторно функционисање потребно је 

око 20 минута у просеку. Највеће критичке замерке су усмерене на дужину 

времена које често прелази 35 минута, нарочито код пацијената са афазијом или 

са тежим стањем хемиплегије. (Gladstone et al., 2002). 

  Бодовање се базира на директној опсервацији током извођења. Ајтеми из 

теста се бодују у односу на могућност комплетног извршавања извођења и скалу 

од 3 степена: 

0 - не изводи 

1 - изводи делимично 

2 - изводи потпуно 

Укупан максимални скор је 226 бодова. 
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Бодови су подељени у субскалама на следећи начин: 

 Моторно функционисање : креће се од 0 (хемиплегија) до 100 бодова 

(нормално моторно функционисање). 

Подељени су на 66 бодова за горњи екстремитет и 34 бода за доњи екстремитет. 

 Сензибилитет : креће се од 0 до 24 бода.  

Подељен је на 8 бодова за површни сензибилитет и 16 бодова за осећај положаја 

сегмената-дубоки сензибилитет. 

 Баланс: креће се од 0 до 14 бодова.  

Подељен на 6 бодова за баланс у седећем положају и 8 бодова за баланс у 

стојећем положају. 

 Покретљивост у зглобовима:  креће се од 0 до 44 бода. 

 Бол у зглобовима : креће се од 0 до 44 бода.  

Класификација тежине оштећења моторике по ФМА (од укупних 100) 

< 50 – тешко 

50 - 84 –значајно / хемиплегија 

85 - 94 - умерено / хемипареза 

95 - 99 - лагано / лагана моторна дискоординација 

100 - нормална моторна перформанса 

 Duncan, Goldstein, Horner, Landsman, Samsa, & Matchar (1994) су 

предложили другачију поделу: 

0 - 35 врло тешко 

36 - 55 тешко 

56 - 79 умерено 

 >79 - благо оштећење 

 Свака од 5 области може се тестирати посебно.Уколико је пацијент са 

максималним скором у области процене доњих екстремитета, може се 

процењивати одвојено само горњи екстремитет, односно напредак који је 

постигнут само у једној области коју евалуира  ФМА. Ако је пацијент у стању да 

оствари теже ајтеме скале, добио је пуну оцену за све у том делу теста. Исто 

тако, када пацијент  није у стању да оствари лакше ајтеме скале у датом одељку, 

оцена 0 је дата  и за преостале нетестиране напредније ајтеме. Овај метод 

процене смањује време потребно за извођење теста. 

 ФМА треба да изводи школовани физиотерапеут, радни терапеут или 

неки други медицински стручњак са искуством у рехабилитацији. Тест 
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ситуација је један на један – значи - насамо са пацијентом у болесничкој соби 

или у просторијама за терапију, уз вербалне инструкције  и/или уз 

демонстрацију од стране терапеута. Терапеуту је дозвољено да асистира 

пацијенту током тестирања, нарочито у стабилизацији руке код процене покрета 

шаке и ручног зглоба. Препорука је да се за пацијенте у фази постеље покрет 

абдукције у раменом зглобу не изводи преко 90, а екстензијe у куку преко 0. 

Примена  

 ФМА се користи код акутних и хроничних стања после можданог удара у 

болничким условима. Иако је потребно више времена за тестирање, користи се и 

код пацијената са афазијом. ФМА не треба да се користи за детекцију финих или 

сложених покрета или координације, јер мери само груби покрет екстремитета.  

 Скала која  се користи за процену финије изолованих покрета и 

комплетан асортиман моторних функција горњег екстремитета је само Motor 

Status Score. За ову скалу је утврђено да је поуздана и валидна процена 

оштећења и инвалидитета горњег екстремитета после можданог удара. Као 

процена моторног опоравка у контексту моторног система, ФМА може 

раздвојити моторни опоравак од функционалног опоравка.  

 Стога, ФМА не може да мери функционално побољшање код хроничних 

пацијената. У овим случајевима, прикладније средство за процену 

функционалних побољшања  у хроничном стању је  Action Research Arm Test  - 

ARAT (процењује само функцију горњих екстремитета).   
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Brunnstrom  

 
 Ових 6 стадијума опоравка Брунстромове су директно утицали на развој 

разних стандардних метода процене којима се прати опоравак функција код 

стања после церебрално васкуларног инсулта (CVI), a ФМА је један од примера 

највише кориштених тестова у терапеутској пракси.  
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Евалуација пацијента са хемиплегијом у радној терапији  
 Ради свеобухватније процене комплетног функционисања пацијената са 

последицама можданог удара, радни терапеути Клинике за рехабилитацију 

“Др.Мирослав Зотовић” из Београда , развили су и примењују следећи начин 

евалуације који  даје комплетнији увид у опоравак у активностима свакодневног  

живота. 

 

 

 46



 

 

 47



Свесност 

 Без свести 

 Повреемено свестан 

 Свестан 

Оријентација В/П 

 Тотална дезоријентација 

 Делимична или повремена 

 Добра оријентација 

Вид 

 Слеп 

 Ослабљен или оштећен 

 Добар вид 

Слух 

 Глув 

 Наглув 

 чује добро 

Говор 

 Говор нормалан 

 Дисфазија 

 Моторна афазија 

 Сензорна афазија 

Сензибилитет (површни) 

 Анестезија 

 Ослабљен осећај 

 Очуван осећај 

Сензибилитет (дубоки) 

 Нема осећаја 

 Делимично очуван 

 Очуван дубоки сензибилитет 

Сметње препознавања 

 Оптичка агнозија 

 Акустичка агнозија 

 Тактилна агнозија 

 Соматоагнозија 
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 Агнозија прстију 

 Анозоагнозија 

Тонус мишића 

 Хипотонија 

 Абнормално повишен у флексорима ГЕ И екстензорима ДЕ 

 Абнормално повишен у екстензорима ГЕ И флексорима ДЕ 

 Ригидитет 

 Клонус 

 Тремор 

Социјализација 

 Избегава друге особе 

 Повремено се укључује у друштво 

 Редовно се укључује у дру ш тво 

Мотивација за оспособљавање 

 Нема мотивацију 

 Повремено мотивисан 

 Мотивисан  

Трансфери (кревет, колица, столица, wc) 

 Не изводи 

 Изводи уз помоћ 

 Самостално изводи 

Вертикализација (седање) 

 Не вертикализује се 

 Седа уз помоћ 

 Самостално седа 

Баланс у седећем ставу 

 Не одржава 

 Несигуран је  

 Добро одржава 

Вертикализација (стојећи став) 

 Не устаје 

 Може уз придржавање или помоћ 

 Самостално устаје 
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Баланс у стојећем ставу 

 Не одржава 

 Несигуран је 

 Добро одржава 

Рука – покрети руке  

Пацијент може: 

1. додирнути супротно раме 

2. принети шаку устима 

3. додирнути теме главе 

4. ставити руку на лумбални део 

5. окренути длан горе 

6. окренути длан доле 

7. испружити у лакту 

8. затворити шаку 

9. отворити шаку 

10. селективни покрети прстију 

Функција  паретичне руке 

 Афункционална 

 Користи је на захтев 

 Спонтано је користи 

Хватање предмета 

 Не изводи 

 Изводи уз помоћ 

 Активно изводи 

Испуштање предмета 

 Не изводи  

 Отежано изводи 

 Активно изводи 

Начин хватања 

 Груби хват шаком палмарно 

 Флексијом палца ка прстима латерално 

 Са опозицијом палца 
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Нога - функција хода 

 Непокретан (или са колицима) 

 Хода уз помоћ 

 Хода самостално 

Неправилности хода 

 Ход са циркумдукцијом 

 Петлов ход 

 Једнострано гегав 

 Атактичан 

 Са рекурватумом колена 

Активности свакодневног зивота 

Храњење  

 Не учествује 

 Уз помоћ 

 Самостално узима храну 

Хигијена (лице, врат, груди) 

 Не изводи  

 Делимично или уз помоћ 

 Обавља самостално 

Хигијена (доњи екстремитети) 

 Не изводи 

 Делимично или уз помоћ 

 Обавља самостално 

Облачење горњег дела тела 

 Не изводи 

 Делимично или уз помоћ 

 Обавља самостално 

Облачење доњег дела тела 

 Не изводи 

 Делимично или уз помоћ 

 Обавља самостално 

Активности у стану –кући - Руковање уобичајеним објектима и уређајима 

 Не рукује ни са једним 

 Користи поједине уређаје или адаптиране 
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 Користи све уређаје 

Кухиња – припремање оброка 

 Не учествује 

 Делимично или све уз помоћ 

 Може све самостално 

Послови одржавања куће 

 Не учествује 

 Делимично или све уз помоћ 

 Може све самостално 

Куповина 

 Не учествује 

 Нешто сам, нешто уз помоћ 

 Све купује самостално 

Комуникација (писма, телефон) 

 Не комуницира 

 У вези је само са околином 

 Комуницира и на дистанцу 

Превоз (јавни) 

 Никада не користи 

 Уз помоћ или уз пратњу 

 Самостално користи превоз 
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FIM - functional independence measure - Мере функционалне независности 

  

 1983.г. тим стручњака из опште болнице Државног Универзитета Њујорк, 

Бафало уз потпору Америчког Конгреса за медицинску рехабилитацију и 

Америчке Академије Физикалне медицине и рехабилитације почео је са развојем 

теста. Тест је током 1984.г.испитан у преко 50 медицинских установа широм 

САД. Закључак је био да ФИМ са минимумом података даје адекватну, брзу, 

ВАЛИДНУ општу процену функционалних могућности пацијената са 

неуролошким оштећењима. Као такав, постао је прихваћен и раширио се по 

свету. Фим скала се користи као мера или степен функционалне независности 

пацијента. 

 Фим се састоји из 18 ајтема од чега је 13 за процену физичких функција 

(заснованих на Бартел индексу) и 5 је за процену когнитивних функција. 

Алтернативно, скала се може поделити и 13 ајтема који процењују физичке 

функције  могу се одвојити од оних који процењују когницију. Функције се 

оцењују на основу нивоа помоћи која је потребна особи да доврши АСЖ. Свака 

функција се оцењује оценама од 1 до 7 где је оцена 1 тотална зависност од туђе 

помоћи, а оцена 7 представља потпуну независност. Скор се креће од 18 до 126 и 

што је виши скор већа је независност пацијента.  

 ФИМ Скалу може користити лекар, терапеут, медицинска сестра или 

лаик (администратор).Сваки од задатака је дефинисан прецизно кроз одређен 

број радњи.Приликом тестирања морају се поштовати захтеви који су 

постављени у задацима.Оцене су дате у седмостепеној скали и градиране су у 

односу на степен независности. 

Нивои зависности 7 и 6 су без помагача 

7 потпуна независност (временска сигурност) 

6 делимична независност (помоћна средства) 

Остали нивои  (1,2,3,4 и 5) укључују помагача /Делимична зависност  

5 надзор (контрола) 

4 минимална помоћ (испитаник = 75%) 

3 средња помоћ (испитаник = 50%) 

Потпуна зависност 

2 максимална помоћ (испитаник = 25%) 

1 потпуна помоћ (испитаник = 0%) 
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Фим обухвата 18 задатака у оквиру следећих 6 области. 

 

I Самозбрињавање  

1. Исхрана 

2. Лична хигијена 

3. Купање  

4. Облачење горњих делова одеће 

5. Облачење доњих делова одеће 

6. Тоалет  

II Контрола сфинктера 

1. Пражњење бешике 

2. Пражњење дебелог црева 

III Мобилност - трансфери 

1. Кревет, столица, колица 

2. Тоалет 

3. Када , туш 

IV Кретање 

1. Ход, колица 

2. Степенице  

V Комуникација  

1. Разумевање ( aудитивно и визуелно) 

2. Изражавање (вербално и невербално) 

VI Социјализација  

1. Интеракција са околином 

2. Решавање проблема 

3. Памћење   
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