
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊА ПАЦИЈЕНТА (ЕВАЛУАЦИЈА 

СТАЊА) У ТЕРАПИЈИ РАДОМ 

 

 

Радна терапија у геријатрији 

 

 Геронтологија је наука која се бави старењем и старошћу, наука о 

старости и старењу  ( геронтос – старац, логос – наука).  

 Геронтологија као интердисициплинарна наука проучава биолошке, 

психичке и социјалне промене у процесу старења и старости. 

 Према дефиницији Светске здравствене организације, старије су особе од 

60 до 75 година, старе су особе од 76 до 90 година, а веома старе особе су особе 

изнад 90 година  Често се међу лаицима старење и старост сматра синонимима. 

Међутим, на појмовном нивоу неопходно је разликовање старења од старости. 

Старење је процес током кога се догађају промене у различитим функцијама. 

 Разликују се три основна вида старења:  

• биолошко – успоравање и опадање у функцијама организма с временом  

• психолошко – промене у психичким функцијама и прилагођавању личности 

на старење  

• социјално – промене у односу појединца који стари и друштва у којем живи. 

 Геријатрија је наука о медицинским карактеристикама и значају 

старења и старости. 

 Она је део геронтологије и медицине. Назива се још и медицином 

инволутивног доба. Геријатрија учи да је човек скуп онога што је на свет донео 

и утицаја околине на њега, уз додатак свега онога што му се у животу дешавало. 

Геријатрија је такође мултидисциплинарна и обухвата сва медицинска знања из 

области превенције, дијагностике, терапије и рехабилитације  старости и 

старења. 

Када говоримо о старењу нужно је разликовати примарно и секундарно старење.  

• Примарно старење понекад се поистовећује с физиолошким старењем, а 

односи се на нормалне, физиолошке процесе који су последица сазревања и 

протока времена (нпр. менопауза код жена).   
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• Секундарно старење односи се на патолошке промене које су последица 

спољашњих чиниоца, а укључују болест, срединске факторе (нпр. утицај буке на 

слабљење слуха) и понашање индивидуе.  

 Старење је јединствен процес, а две су врсте старења и ова подела је ипак 

само дидактичка: 

• Физиолошко старење – постепени процес који се одвија синхроно у целом 

организму, не може се избећи, нити зауставити, пореде га са свећом која гори, 

гори и догори односно једноставно се угаси. 

• Патолошко старење је оно које се јавља превремено, одвија се брже, 

интензивније на неким, а спорије на неким другим системима и органима у 

организму, оно је неизвесније и болније. Пример је атеросклероза која је 

нормални пратилац старења, али је патолошка ако се јави раније, рашири брже и 

манифестује у тежој форми.  

 Оно што је значајно је да се патолошко, за разлику од физиолошког 

старења може и успорити и превенирати. 

 Удео особа старијих од 60 година је у порасту у светској популацији, а 

процене су да ће број старијих до 2050. године са 605 милиона порасти на две 

милијарде. У Србији би тада требало да буде 32,3 одсто становника старијих од 

60 година. Према последњем попису становништва Србије, старији чине 16,8 

одсто укупног становништва. Са просечном старошћу становника од 41,6 

година, Србија је једна од најстаријих земаља и то не само у европским већ и у 

светским оквирима.  

 Савремено друштво карактерише постојање одређених клишеа за 

поједина животна доба, а за старост посебно. Ови ставови су примери 

предрасуда у вези са старијим особама – стереотипа који се односе на 

дискриминацију појединца или групе људи због њихових година. Овакви 

ставови приказују старије људе као слабе, оне „чије је време прошло”, 

неспособне за рад, физички и ментално споре, са неким поремећајем или 

неспособношћу или као беспомоћне. Предрасуде усмерене ка старијим особама 

служе као социјални зид између генерација.  
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Потребе старих људи:  

1. Социјална сигурност 

- Да ли је особа економски независна и да ли су задовољене њене основне 

егзистецијалне потребе? 

 Неадекватна материјална обезбеђеност и економска зависност може да 

проузрокује осећање понижености, несреће, бескорисности, губитка 

достојанства.. 

2. Стамбена обезбеђеност 

- Да ли услови становања одговарају физиолошким променама старе особе: 

умањеној способности кретања, ослабљеном слуху и виду, рефлексима? 

 Неусклађеност услова становања са могућностима старе особе може да 

изазове осећање немоћи, бескорисности, да доведе до ослабљених контаката са 

познаницима и околином, нередовне контроле здравља. 

3. Потреба за припадањем 

 Да ли особа има задовољену потребу за социјалним контактима кроз 

квалитетне и редовне односе са породицом која брине о њој, пријатељима? 

 Незадовољена потреба за припадањем и социјална изолациај могу да 

изазову осећање одбачености, усамљености, тугу, бес, негативан став према 

животу. 

4. Потреба за смислом 

 Да ли је особа прихватила промену напуштања своје професије коју 

доноси пензионисање, промену улоге у породици, телесне промене које старење 

подразумева? 

 Незадовољење ове потребе може да проузрокује потиштеност, 

сумњичавост, негирање свега, љутњу, повишен критицизам. 

 Старе особе осим ових имају и потребу за поверењем, потребу за 

адекватном исхраном, потребу за радом – активношћу, културно-образовне 

потребе, религиозне потребе, потребу за поштовањем, потребу за блискошћу, 

потребу за подршком, потребу за развојем, потребу за осећајем равноправности. 
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 Промене у способностима у старењу: чула, моторика, когнитивне 

способности, физичко здравље, психичко здравље, функционална 

способност 

  

 Старење почиње на ћелијском нивоу, где се ћелија смањи, Голџијев 

апарат се дели у више делова, у цитоплазми се јавља већа количина пигмента, 

масти, губи се вода, једро се замути, ћелијска мембрана смањи пропустљивост, 

повећава се количина гвожђа и калијума, а смањује количина магнезијума и 

неких ензима - ово су процеси који прате старење и изумирање ћелија, али ови 

описи и даље не дају одговор на питање шта је узрок, а шта последица.  

 Највидљивије и одмах уочљиве промене спољашњег изгледа у старењу 

су на кожи и коси : 

• Смањена еластичност и влажност – сувоћа, млитавост, перутање, боре, 

неправилности у пигментацији -појава старачких пега 

• Старењем епидермис постаје тањи, а смањује се поткожно масно ткиво и 

тако губи својство изолатора топлине и долази и до промена дистрибуције 

поткожног масног ткива 

• Ране зарастају 3 до 4 пута спорије него у детињству 

• Нокти постају тврди, изборани 

• Губитак косе 

• Седа, крта коса 

Промене мишићно коштаног система и везивног апарата: 

• У старијој животној доби се смањује мишићна маса (готово за трећину, у 

поређењу са старошћу тридесетогодишњака), што је углавном последица 

неактивности –старачка атрофија или хипотрофија мишића 

• Смањена еластичност и тонус мишића 

• Остеопороза - смањење густине костију 

• Остеоартроза - дегенеративне реуматске зглобне промене 

• Смањена еластичност лигамената, тетива и зглобних овојница  

• Познато је смањење висине у старијем добу, због смањивања 

антигравитационих мишића који подупиру тело и дискуса који се налазе између 

кичмених пршљенова, али и као последица неправилног држања 
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Старење ткива, органа и система 

• Нервни систем - у старости се смањује сензорна перцепција, а повећава праг 

бола, мозак смањује тежину за око 7% (што није нужно повезано са смањеном 

функционалном способношћу можданог ткива), ослабљена је мождана 

циркулација, слабије је памћење за скорије догађаје, мада нека геронтолошка 

истраживања упућују да се код старијих особа које су психички активне, умне 

способности могу чак унапредити. 

• Кардиоваскуларни систем – срце се мења у смислу атрофије, измена на 

ендокарду и залисцима, смањеној еластичности перикарда; крвни судови 

постају крти, ужи, задебљали, крвни притисак расте; вене ногу се шире  

• Плућа губе еластичност, што води ка емфизему, смањењу виталног 

капацитета, форсираног експирационог волумена, минутног волумена, 

апсорпције кисеоника, а расте функционални резидуални капацитет. Смањења 

еластичност плућа и стернокосталних зглобова, те апсорпцијске површине 

плућа води ка чешћим упалама плућа, и бронхиектазијама.  Због тога се за 

старије особе препоручују вежбе дисања у рехабилитацији, боравак на свежем 

ваздуху и у околини богатој зеленилом. 

• Дигестивни тракт - У старијем животном добу смањује се мотилитет 

једњака, повишава се пх желучаног сока (што утиче на јављање гастритиса), а 

честа је хронична зачепљеност (опстипација) и дивертикулозе. Такође, атрофија 

слузокоже, слабије лучење жлезда, спорије кретање хране и слабија ресорпција 

доводе до мршавости. 

• Јетра- старењем се смањује тежина јетре и проток крви, док хистолошке 

промене неретко показују пропадање хепатоцита и појаву масне инфилтрације 

код старијих особа. Микросомална активност јетре код старијих особа је такође 

нижа те настаје појачана осетљивост на неке лекове (нпр. барбитурате).  

• Колецистолијаза (жучни каменци) је чешћа код старијих у односу на млађе 

особе. 

• Бубрези - у старости долази до органских и функционалних промена у 

бубрезима, попут смањења укупне масе бубрега и функције нефрона. Перфузија 

бубрега се такођер смањује већ од четвртог десетлећа живота, а гломерулска 

филтрација у добу од 90 година може бити за 50% нижа у односу на доба од 40 
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година. У старијем животном добу долази до смањена способности одржавања 

воде и соли у организму, те је јако значајно узимати довољно течности.  

• Ендокрини систем - смањује се лучење хормона, долази до промена 

гуштераче што утиче на смањење толеранције на глукозу. Надбубрежна жлезда 

се такође смањује и фиброзно мења, па је концентрација алдостерона нижа код 

старијих него код младих особа. 

• Имунолошки одговори су слабији, имунитет пада, а аутоимуне реакција су 

бурније 

• Репродуктивни органи - у старости код мушкараца простата постаје већа 

услед повећане количинае везивног ткива. Код жена у старијем животном добу 

долази до појаве атрофичних промена у урогениталном тракту. Количина 

андрогена у урину је смањена код старијих мушкараца, а код жена количина 

естрогена 

• Метаболизам се успорава и долази до смањења базалног метаболизма тако 

да се због тога препоручује смањење уноса калорија храном за око 15 % 

 Са старењем се постепено смањује чулна осетљивост. Ова дискретна 

смањења која се могу регистровати мерним инструментима околина не мора да 

примети. Не морају да сметају ни самој особи.особа чији је један чулни орган 

слабиј, адаптира се тако што користи податке добијене од других чулних 

органа. Неки чулни недостаци се могу врло успешно и у потпуности кориговати 

ношењем наочара или слушног апарата. Колике ће бити последице смањења 

чулне осетљивости зависи више од тога колико је одређено чуло значајно за 

активност особе. Чулну осетљивост одређене особе треба процењивати у 

контексту ње саме и њене адаптираности, а не само у односу на степен смањења 

одређеног чула. 

 Чуло вида – један од узрока смањења оштрине вида у току старења су 

промене у самом чулном органу-смањење пупиле или зенице, чиме се смањује 

количина светлости која пада на ретину. Виђење се код старијих особа може 

знатно побољшати јачим осветљењем. Старе особе боље виде при добром јаком 

дневном светлу. Такође се са старењем смањује способност ока за акомодацију, 

очно сочиво је ригидније, односно за виђење предмета који су на различитим 

растојањима. Оштрина вида такође због замућења очног сочива је ослабљена, 

очно сочиво је мање прозирно и јако је битно за вид уопште у старости јако 
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осветљење. Адаптација на мрак, односно улазак у мрачну собу и виђење 

предмета у њој су такође у великојм опадању. 

 Неки истраживачи су (Biren,,J,1973) утврдили у истраживањима да се 

самњује способност за разликовање боја, она незнатно опада када су у питању 

разликовање зеленог и плавог и нешто мање црвеног и жутог. 

 Чуло слуха – почиње да стари као да пре осталих чула, з ависоке тонове 

прво, чешће је изражено код мушкараца него код жена, а по истраживачима 

(Бирен,Ј, 1964) то је последица изложености већој буци у току професионалног 

живота. 

 Није још објашњено колико је оштећење слуха социјална сметња, зато 

што се људи разликују у погледу способности слушања говора, али је доказано 

да су интелигентније особе обично ефикасније у слушању. Професионални 

музичари имају високу способност музичке перцепције до дубоке старости, али 

у овоме улогу игра и музичко памћење и имагинација. Неки стари људи чују 

музику, али нису у стању да прате говор и не могу да учествују у разговору. На 

очување и губљење слуха велики утицај имају услови живота, односно звучна 

радна средина, где рад нпр. у радионици испуњеној радом мотора може изазвати 

и превремену, рану наглувост. Наглуви људи чују само звуке јаког интензитета. 

 Вестибуларни апарат, који је смештен у средњем уху има рецепторе 

осетљиве за промене положаја тела и оријентацију у простору. Људи нису 

обично свесни осета из вестибуларног апарата, али уколикоо дође до појаве 

ротационог нистагмуса, приликом окретања особе која седи на столици која се 

заврти, значи да постоји преосетљивост, а са старењем трајање нистагмуса 

опада. У познијим годинама нису ретке промене попут вртоглавица, осећаја 

несигурности и склоност падању, падовима. 

 Чуло укуса и чуло мириса - После 50.године запажа се смањење 

осетљивости за сва 4 укуса слано, слатко, кисело и горко. После 50.године се 

такође смањује преференција за слатко, а то се објашњава атрофији осетних 

квржица у предњем делу језика, које су најосетљивије на слатко. Неки 

истраживачи су нашли приметно опадање осета мириса са старењем, неки нису, 

али све у свему мало је података о истраживањима чула мириса у старости. 

 Чуло бола - Исто као и код чула мириса истраживања дају 

контрадикторне резултате - што нас наводи на закључак да је осетљивост за бол 
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у старости под утицајем великих индивидуалних разлика, или су истраживања 

била неуједначеног метода и квалитета. 

 Чуло додира – Осетљивост зуа додир која постоји и развија се још 

интраутерино, полако опада после 50-55 године и то за различите делове тела 

различитим темпом. 

Успоравање психомоторних функција 

 Опадање брзине реакције обичним посматрањем запажа се тенденција да 

се са старењем успорава целокупно понашање особе.време реакције је оно 

време које протекне од појаве сигнала, неке дражи звучне или светлосне и 

отпочињања покрета који представља одговор на сигнал.Разлика у брзини 

реаговања за многе свакодневне активности не би морала да буде значајна, а 

старе особе се адаптирају на своју спорост и углавном избегавају ситуације у 

којима су под временским притиском. За разлику од лабораторијских услова 

који дају један сигнал и мере један моторни одговор, проблеми у 

функсионисању се могу појавити када су сигнали нејасни, када их је 

истовремено више или су неочекивани, а особа треба да реагује моторним 

одговором који није прост, и који захтева прављење избора и доношење 

моменталне одлуке. 

 Ово успоравање истраживачи су покушали да повежу са смањењем 

оштрине чула, смањењем проводљивости периферних нерава и закључили су, 

магловито, али нису објаснили, да је успоравање реакција у току старења 

последица старења ЦНС-а (кроз пропадање нервних ћелија и физичко –хемијске 

промене у синапсама које ограничавају брзину спровођења импулса). 

 Психомоторне вештине – Старији људи постају спорији и мењају 

понашање у односу на околину да би се адаптирали и компензују смањење 

брзине повећањем пажње приликом рада чиме могу дуже да остану ефикасни. 

Код неких се чак ово повећање активне вољне пажње одрађава и кроз врло 

висок ниво извођења нека вештине. 

 Са старењем долази до опадања личних вештина које су једноставне и 

које су споро стицане у детињству. Бирен,Ј. их је поделио у 6 категорија: 

1. локомоторне вештине –ход, скакање, ход уз и низ степенице, трчање 

2. лична хигијена – храњење, облачење, умивање и купање, бријање и 

чешљање 

3. вештине комуникације- читање, писање, разговарање и куцање на машини 
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4. вештине одржавања куће- чишћење, прање, кување, куповина, шивење 

5. музичке вештине 

6. вештине које се упражњавају у слободно време – спорт, уређивање баште и 

ручни рад 

 Ова листа вештина које постају спорије са годинама нарочито је битна 

јер са успоравањем реакције у опасним ситуацијама долази до чешћих падова и 

повређивања. Успорење се може компензовати повећаном пажњом, треба знати 

да прво опадају основне вештине, прве стечене у детињству, а следеће опадају 

вештине свакодневног живота – самозбрињавање.  

 Индивидуалне разлике постају израженије после 70 године, и норме и 

просеци су мање употребљиви у предвиђању, јер у периоду после 70 године, 

долазе до изражаја индивидуални темпо старења, искуство стечено у току 

живота, последице болести и повреда, дефекти чула и др. У процени 

функционалне способности у ствари се ради процена (не)зависности особе. 

Учење и памћење  

Памћење је способност задржавања и сећања раније усвојених садржаја. 

Памћење има три ступња: 

• ретенција – задржавање (неки деле на регистрацију или уписивање, па тек 

онда ретенција) 

• рекогниција - препознавање 

• репродукција – сећање 

 Да би се код старих људи способност памћења довела до максимума, 

неопходно је обратити пажњу на темпо приликом учења. Са опажањем и 

учењем не сме се журити, да би стари имали времена да консолидују 

доживљено. Старије особе имају тешкоће ако се доживљаји један за другим брзо 

нижу у редоследу. Неопходно им је време за ретенцију, односно процес 

задржавање информације. 

• Краткорочно памћење - памћење садржаја не толико важних да би их било 

потребно дуже задржавати, али потребних за неку тренутну активност, нпр. 

неки нови телефонски број. 

 Код промена у краткорочном памћењу: 

• Потребан већи број понављања. 

• Потребно дуже време за упамћивање, задржавање информације (ретенцију). 
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• Дугорочно памћење - трајно запамћивање било намерно научених било 

случајно доживљених садржаја, нпр. имена блиских особа, језик и сл. 

Промене у дугорочном памћењу  

• Препознавање (рекогниција) – нема промена. 

• Досећање (репродукција) – тешкоће претраживања, потребно дуже време, 

постоје празнине у памћењу. 

Памћење је и : 

• Епизодно памћење је задржавања информација о томе кад и где се нешто у 

животу догодило – опада са старењем.  

• Семантичко памћење је знање особе о свету - у старости је продужено 

вријеме присећања, али подаци су очувани. Нпр.: знање шаха, значење речи и 

сл. 

• Радно памћење је краткорочно памћење података– опада са старењем. 

Нпр. бројеви телефона. 

• Намерно/експлицитно памћење –слаби због слабијег радног памћења – 

помаже контекст (нпр. име филма – с ким сте  га гледали). 

• Ненамерно/имплицитно/аутоматско – не слаби – ослања се на познате 

стратегије (нпр. препознавање филма кад га видимо). 

• Асоцијативно памћење – тешкоће стварања и досећања веза међу 

информацијама (лице-име?)  

• Памћење аутобиографских давних догађаја – најбоље код особа од 10-

30 год, слабије за средње животно доба.(Боље памћење недавних личних 

искустава – због интерференције са старим искуствима –новија сећања јаснија ). 

• Проспективно памћење - будућих активности – боље за догађаје 

(састанак) него за вријеме (за пола сата) – могу да олакшају подсетници. 

• Обрада језика – отежано је присећање одговарајуће речи, планирање шта 

да се каже због ограничења радног памћења – поједностављују реченицу, 

граматику. 

 Међу лаицима је раширено схватање да способност за учење почиње да 

опада чим се достигне зрело доба. 

 Учење олакшава: 

• Мотивација  
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• Понављање 

• Искуство 

Учење отежава: 

• Недостатак мотивације 

• Смањена брзина учења 

• Потешкоће памћења 

Чиниоци који делују на учење 

• Ретроактивна инхибиција - усвајање нових знања брише раније усвојене 

садржаје.  

• Проактивно олакшање - стара знања, усвојена раније у животу, помажу у 

стицању нових.  

 Учење, као процес, састоји се из унутрашњег процеса учења и 

спољашњег ефекта, односно самог извођења. Ми углавном видимо спољашњи 

ефекат, који је мерљив и на основу кога најчешће изводимо одређене закључке. 

Побољшање у перформанси може да се испољи као резултат веће мотивације, 

повећања самопоуздања или побољшаних, промењених спољашњих услова 

учења. 

 Закључак да учења није било ако нема спољашњих, мерљивих резултата 

је увек погрешан у истраживању - лошија манифестација је резултат лошије 

мотивације, недостатка времена за извођење, болести и сл... 

 Кључна реч када се говори о учењу је мотивација (она припада 

некогнитивним факторима) – а она код старих људи опада. Лошије постигнуће 

које је показано и које је мерљиво не мора да буде у вези са опадањем 

когнитивних способности, способности за учење, већ је директно повезана са 

мотивацијом. 

 Насупрот томе, коришћење и трансфер претходних искустава (искуство – 

некогнитивна категорија) доприноси да је извођење боље, чак и ако способност 

(когнитивна) за учење опада. 

 У учењу когнитивни и некогнитивни фактори делују испреплетено и 

једино што је у практичном, а и у клиничком смислу битно, јесте да ли је стара 

особа ефикасна у свакодневном животу или долази до пада у тзв. спољашњем 

ефекту учења, а мање је битно који су фактори (когнитивни или некогнитивни 

томе допринели). 
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 У терапијском погледу оно на шта можемо и треба да делујемо је 

мотивација и коришћење претходног искуства особе. 

 Способност за учење условљавањем опада са старошћу као и способност 

за вербално учење, а резултати код учења парова речи у једном експерименту су 

били лошији када је било одређено фиксно време, а бољи када су сами 

испитаници одређивали темпо учења. 

 Практично учење које је у вези са послом који се обавља, доста је тешко 

истражити, али једна велика британска студија о могућностима 

преквалификације радника разних узраста, спроведена на њих око 2220, 

показала је да сам фактор узраста, односно година, није био одлучујући у 

стицању практичних вештина ( узраст у истраживању је био од 20 до 45+). 

Интелигенција и старење 

Промене у мозгу које наступају у старењу:  

• после 50-те године смањује се простор који мозак заузима у лобањи 

• после 60-те године повећава се волумен церебро-спиналне течности 

• број неурона се смањује, процена је од 15% до 57% 

• мозак са старењем ипак задржава знатну пластичност и прилагодљивост 

 Према  једној од дефиниција интелигенција је сложена способност 

сналажења у новим ситуацијама и решавања проблема. Најчешће постављана 

питања на која нема општих одговора су : 

• Да ли интелигенција опада у старости? 

• Ако опада, када и како то почиње? 

• Да ли је опадање равномерно у свим областима интелигенције? 

• Да ли интелигенција може да расте са годинама? 

• Да ли вежбање може да умањи опадање интелигенције у старости? 

Хорнова теорија интелигенције (Horn i Donaldson, 1980.): 

• Флуидна интелигенција (способност апстрактног резоновања) опада од 

средњих година, као последица биолошког опадања цнс-а (наслеђе, болести, 

повреде, стил живота) 

• Кристализована интелигенција (стечене информације и вербалне 

способности) расте с годинама, као последица учења и искуства (образовање, 

социјализација, ментална активност) 
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Ниво интелигенције у старости зависи од: 

• Нивоа  интелигенције у младости: виша интелигенција у младости – 

виша и у старости; 

• Степена образовања: више образовање – виша интелигенција у старости; 

• Врсте интелигенције: перцептивна брзина – опада, вербална и нумеричка 

интелигенција – расте; 

• Нивоа  менталне активности: већа активност, виша интелигенција. 

Утицај вежбања на интелигенцију у старости: 

• Мозак задржава пластичност у старости - вежбање делује на когнитивне 

способности.  

• Пластичност мозга у некој мери опада са старењем – упркос вежбању. 

• Интелигенција драстично опада кратко време пред смрт - тзв. «терминални 

пад»  

 

Ментално здравље у старости 

 Ментално здравље Светска здравствена организација дефинисала је као 

стање благостања у коме појединац остварује своје потенцијале, може да се 

носи са нормалним животним стресом, ради продуктивно и способан је да 

доприноси заједници. Према оваквоме приступу ментално здравље је део 

општег здравља и афирмативни простор за актуелизацију сопственог живота, а 

не једноставно одсуство болести.  

 Преко  20% одраслих особа старости 60 година и више пати од 

менталних или неуролошких поремећаја (не укључујући главобоље) а 6,6% свих 

неспособности међу старима се приписује менталним поремећајима .  

 Најчешћи неуролошки и психијатријски поремећаји у овој старосној 

групи су депресија и деменција, а за њима следе анксиозни поремећаји 3,8%  и 

поремећаји из групе злоупотребе и зависности 1%. Скоро 1/4 смртних случајева 

старијих од 60 је последица самоповређивања, а злоупотреба психоактивних 

супстанци се често превиди или погрешно дијагностикује.  

 Губитак способности за самостални живот, због ограничене 

покретљивости, хроничног бола, слабости или других моторичких или 

комбинованих сметњи, доводи их у ситуацију да зависе од туђе неге. 

 13



 Такође старије особе су најчешће доживеле губитак блиске особе, пад 

социоекономског статуса због пензионисања или инвалидности.  

Ментално здравље утиче на физичко здравље и обратно.Старије особе са 

телесним здравственим проблемима, као што су болести срца, нпр.имају већу 

стопу депресије од оних који су здрави.Насупрот томе нелечена депресија код 

особа са кардиолошким обољењима мође негативно да утиче на исход основног 

(срчаног) обољења. 

 Ови фактори могу довести до изолације, губитка самосталности, 

усамљености.  

 Стари су, а о томе се мало и нерадо говори, често излоожени физичком и 

психичком занемаривању и злостављању, а последице нису само физичке 

повреде, него и психичке најчешће у виду анксиозности и депресије. 

 Геријатријски синдром 4 „Н“ у геријатрији су компликације које настају 

код геријатријског болесника: непокретност, нестабилност, несамосталност, 

неконтролирано мокрење. 

 Геријатријски синдром 4 „Д“ депресија, деменција, делиријум, 

декубитуси. 

 Геријатријски домино ефект је обележје код геријатријског болесника 

које настаје када болест утиче на појаву функционалне онеспособљености или 

када због функционалне онеспособљености настаје болест.  

Шта је деменција?  

  Деменција - клинички синдром обележен стеченим губитком 

когнитивних и емотивних способности који је присутан у толикој мери да омета 

свакодневну активност болесника и значајно смањује његов квалитет 

живота.Прогресивна, неуродегенеративна болест од које углавном оболевају 

људи старије животне доби. 

 Фактори ризика: старење, наслеђивање специфичних гена и поседовање 

АпоЕ4 генотипа. 

• Погађа око 6% старијих од 65 година, расте са годинама, па погађа 25% 

старијих од 85 година. 

• Око 2/3 свих деменција чини Алзхеимерова болест.  

• 17-25 милиона људи у свету болује од те болести. 
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• Велики социјални и економски проблем друштву јер обично нису способни 

за самостални живот. 

• У раној фази болести: болесник почне заборављати, па све више – 

конфабулације, опасан, овисан о помоћи.  

• Говор постаје успорен, писање, рачунање, понавља што чује (ехолалија). 

• Слаби оријентација у простору - губи се, у времену. 

• Поремећаји просуђивања и понашања – непримерено. 

• Сметње афекта: апатичан и незаинтересован, или пак агитиран и немиран, 

сумњичав или индиферентан. 

• Слаби самозбрињавање. 

• Телесно пропадање – губитак тежине, слабљење рефлекса, моторних 

функција – везан за кревет. 

• Зависи  од туђе неге  24/7 или породицеили институције 

• Траје 5-10 год, али  и дуже 

• Лекови могу да ублаже симптоме болести, а стимулација да успори 

прогресију.  

 Деменција се описује као синдром прогресивног оштећења стечених 

когнитивних способности при очуваној свести које се испољавају као промене у 

менталном статусу и понашању болесника.  

 Деменција доводи до интелектуалног пропадања ЦНС-а код болесника с 

органским болестима, тако да су највише оштећене способности памћења, 

учења, оријентације, апстрактног мишљења и поимања видно-просторних 

односа.  

 Појавност деменције омета болесника у његовом професионалном и 

социјалном функционисању и може довести до потпуне зависности од других. 

Симптоми се јављају на целокупном психичком нивоу личности (нпр. 

мишљењу, расположењу, психомоторици, емоцијама, вољи), а сви се ти. 

дефицити манифестују и на физичком нивоу, што неретко доводи до 

немогућности обављања свакодневних животних активности. Немачки патолог 

Alzheimer (1906.) је повезао когнитивно пропадање с хистолошким променама у 

мозгу (тзв. сенилним плаковима и неурофибриларним вретенима), а симптоми 

деменције опажени су већ давно током историје.  
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 Епидемиолошки подаци истраживања спроведених у САД-а, Шведској, 

Великој Британији показују да преваленција деменције износи 9-14% код особа 

старијих од 65 година, а према неким истраживањима 1/3 оболелих није 

способна за самосталан живот .  Најчешћи облици деменције  

 У клиничкој пракси се најчешће сусрећемо с деменцијом Алзхеимеровог 

типа Узрок Алзхеимерове деменције (АД) није познат. Патолошко-анатомски 

налаз АД је атрофија коре мозга (сенилни плакови, агрегација амилоидних 

беланчевина). Болест најчешће започиње благим променама у краткотрајном 

памћењу или при обављању свакодневних животних активности, а потом 

прогресивно долази до смањења способности памћења, запуштања хигијене, 

дезоријентисаности, апатије, апраксије, агнозије, агитираности, анксиозности, 

поремећаја у распореду спавања и слично.  

 Симптоми се јављају поступно, тако да у раном стадијуму болест може 

бити непрепозната. Геријатријске болеснике који болују од АД код лекара 

обично доводе чланови породице, старатељи или блиски пријатељи. АД има 

прогресиван ток, у просеку 8 година, а лечење је за сада симптоматско. При 

прегледу болесника с деменцијом користи се нпр. ММС (Мини ментал тест) за 

процену когнитивног оштећења. Потребна је процена степена когнитивног 

оштећења и праћење болесника. АД делује на свакодневницу болесника и 

његове породице, тако да је неопходна едукација чланова породице и самог 

болесника о току болести, могућностима неге и успоравања болести .  

 Деменција може настати и као последица цереброваскуларних болести. 

Најчешћи тип васкуларних деменција је мулти-инфарктна деменција (МИД). У 

васкуларним деменцијама настају лакунарне инфаркције унутар мождане масе 

које су обично последица нелечене артеријске хипертензије.Лечење синдрома 

МИД се темељи на смерницама лечења цереброваскуларних болести и ризичних 

чиниоца за њен настанак. (HTA). Познато је да се клиничка слика код 

васкуларних деменција различито испољава, што зависи од расподеле 

исхемијских оштећења. Међутим, типичан је изненадни настанак симптома 

деменције за разлику од АД. При дијагностиковању васкуларних деменција, 

може се уочити добро очувана личност болесника, уз појавност неуролошких 

испада и честе депресије. Деменције су најчешће болести дугог трајања и 

представљају озбиљан социо-медицински проблем. Болесници у 
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узнапредовалим фазама болести захтевају сталан надзор и негу или трајно 

смештање у установи, што упућује на значајне економске издатке .   

 Већ сада преко 35 милиона људи у свету живи са деменцијом, а овим 

темпом, тај број се скоро удвостручи на сваких 20 година,  тако да ће 2030 бити 

66,7 милиона особа са деменцијом, при чему ће већина оболелих живети у 

неразвијеним или средње развијеним земљама. 

 Функционалне способности потребне за обављање свакодневних 

активности (припремање хране, једење, одијевање, одржавање хигијене, 

поспремање стана, куповина) представљају универзални чинилац који је 

значајно повезан с менталним стањима. Уз физичко здравље, функционалне се 

способности показују најбољим предикторима менталног здравља (Bovling, 

2005; ). Слабије функционалне способности снажан су предиктор даљњег 

слабљења функционалних способности. С већим тешкоћама у физичким 

функционалним способностима расту и депресивни симптоми, а смањује се 

задовољство животом. Наиме, добро је поткрепљено да функционална 

неспособност расте с доби. Око 60% особа старијих од 65 година не треба 

ограничавати своје важније активности због здравствених разлога. Од 

отприлике 85 година тај се постотак спушта на 50% (Papalia i Olds, 1992).  

 Нека хронична здравствена стања постају чешћа с доби, као што су 

артритис, дијабетес, болести дишних путева, желучани проблеми, слабљење 

вида и слуха. Ова стања доприносе смањењу функционалних способности, а 

функционална неспособност води изравно у депресију (Fiksenbaum, Greenglass, 

Marques i Eaton, 2005).  

 Депресија у старијој животној доби Како је препознати? Усамљеност 

старијих особа (услијед социјалне изолације, непокретности) и губитак потпоре 

ближњих може бити главни проблем у збрињавању старијих особа. Обитељско 

стање може бити од изузетног значаја за ментално пропадање или здравље 

старије особе . Депресивна реакција старије особе може настати услед 

различитих социјалних и психолошких догађаја и тешкоћа: губитка брачног 

партнера, одлазак деце, одлазак у мировину и др. Депресија се често презентира 

уз анксиозност или соматске симптоме. Чести симптоми су: депресивно или 

жалосно расположење, губитак интереса за свакодневне активности које су пре 

представљале задовољство, потиштеност, губитак наде и вере у будућност, 

смањење енергије, умор, потешкоће спавања (ранојутарње устајање, испрекидан 
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сан, потешкоће уснивања), губитак апетита и телесне тежине, осећај 

безвредности и кривице, појава психомоторне успорености или агитације, 

смањење концентрације, суицидалне мисли и др.  Такви се симптоми могу 

јавити и услијед неких телесних болести, што зовемо секундарном депресијом 

(ендокрине болести, болести јетре, анемије, малигне болести и др.). 

 Делиријум је последица функционалног поремећаја метаболизма мозга. 

Симптоми делирантног пацијента су поремећај свести, инкохерентно мишљење, 

поремећај перцепције, моторна хиперактивност, поремећај оријентације, 

памћења и циклуса спавања, афективно узбуђење, халуцинације и др. ЕЕГ налаз 

код болесника у делиријуму показује успорење основне церебралне активности. 

Делиријум може настати код траума, код пацијената након анестезије, код 

тежих болесника на соматским одељењима, нпр. код пулмоналне, реналне, 

хепаталне инсуфицијенције, јаке анемије, инфекције, електролитског 

дисбаланса и др. 

 У старијем животном добу делирантна стања исто тако могу настати 

услед стреса, метаболичких болести, предозирања лековима, срчаних и 

цереброваскуларних болести, траума главе, неоплазме и др. Потребно је 

утврдити узрок делирантног стања код старије особе, одржавати виталне 

функције болесника, ублажити психијатријске симптоме, одржавати примерено 

окружење болесника те пружити адекватну медицинску негу. Делирантно стање 

траје од неколико сати до неколико недеља, а прогноза ће за болесника зависити 

од узрока болести и способности организма да свлада ноксу. 

 

Радна терапија у геријатрији 

 

За комуникацију са старијим особама важно је:  

1. Слушање  

• Показати особи да слушамо  гледати у очи 

• дати невербалне знакове (климање главом, израз лица), 

• седети опуштено или нагнуто према саговорнику 

• Отклонити спољашње сметње - нпр. не разговарати у пролазу и на бучном 

ходнику, искључити телефон 
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• Отклонити унутрашње сметње  нпр. не гледати на сат, не размишљати о 

претходном или састанку који тек следи 

2. Говор 

• Пазити што говоримо и како говоримо 

• Говорити гласно, јасно, полако, окренути лицем особи да нам види уста 

• Користити разумљиве реченице и речи 

• Говор прилагођавамо стању старије особе - нпр. стању слуха, вида, 

когнитивних функција, понашања старије особе и свих промена у понашању 

3. Опсервација    

• Свака нагла или необична промена може бити знак нпр. наступа болести, 

погоршања болести или опоравка  

• Понекад је нужно кад старија особа привлачи пажњу других на себе 

4. Игнорисање  неприкладног понашања   

• Не игноришемо особу, него понашање, нпр. особа у болници захтева да 

буде прва на реду за негу - такво понашање треба игнорисати, али без 

расправљања 

• Прикладно понашање наградити похвалом, смешком, кратким разговором 

• Игнорисати понашање сенилне особе које не наноси штету ни њој ни 

другима  

5. Подстицање независности   

• Боље је учинити нешто заједно са старијом особом (наравно, ако она може 

да учествује у томе) него учинити то уместо ње.  Ово може бити тешко 

неговатељу јер захтева више времена и стрпљења, али је добро за старију особу.   

6. Стрпљење   

• Све већа спорост у старијих особа – не треба је пожуривати (то може бити 

за њу врло фрустрирајуће   

7. Флексибилност   

• Уважити велике индивидуалне разлике међу старијим особама и не 

примењивати истоветна правила и понашања са свима  

8. Поштовање и прихватање 

• Стари су људи одрасли и то треба уважавати   

• Не покушавајмо особу која је 70 или 80 година била нпр. затворена, 

ситничава и тврдоглава претворити у отворену, слободну и флексибилну, ма 
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колико нам тешко било прихватити њезине особине које се тако разликују од 

наших   

• Можемо изразити неслагање али тако да не “ударимо на особу” него само 

на одређено понашање 

Комуникација са старијим особама ослабљеног слуха   

• одредити на које уво боље чује и усмерити говор на ту страну 

• помоћи особи да научи да користи слушни апарат, ако га има 

• говорити јасно и гласно, нормалном брзином, дубљим тоном 

• ако особа не разуме, поновити поруку другим речима 

• окренути се лицем старијој особи, да би се помогло изразом лица и 

покретима усана  

• у разумевању поруке допунити вербалну поруку невербалним знацима - 

гестовима, покретима, изразом лица   

• не стављати руку пред уста док говорите, не жвакати 

• смањити буку у позадини док говорите, нпр. угасити радио или телевизор 

• добро је имати папир и оловку 

• тражити повратну информацију од особе, дознати колико је чула 

Комуникација са старијим особама ослабљеног вида   

• саветовати особу о коришћењу наочара, држати наочаре при руци (ако 

помажу) 

• представити се именом при уласку у собу и пре почетка разговора 

• стајати испред особе и користити покрете главом 

• вербално објаснити сваку писану поруку: ако особа наизглед чита, не значи 

да је и видела што пише, зато питањима треба проверити разумевање поруке   

• примерено осветљење помаже бољем виђењу 

• уклонити све опасности, нпр. препреке на путу или блештање 

• особу не треба водити за руку него јој понудити руку да она води вас 

• речима описати пут којим водите особу и где је водите 

Комуникација са особама са говорним оштећењем   

• избегавати дуготрајне разговоре; бољи су чешћи, краћи разговори 

• помоћи болеснику кад има тешкоћа у писаном и/или усменом изражавању 

коришћењем других облика комуникације (нпр. понудити сликовницу са 

сликама оног што би особи могло требати, подстакнути невербалну 
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комуникацију)  редовно подстицати психичке способности (памћење, решавање 

проблема и сл.)   

• помоћи болеснику да се усмери на очуване комуникацијске способности 

• похвалити болесникове напоре да комуницира и охрабрити га да вежба оно 

што је научио код логопеда у говорнаој терапији   

• бити стрпљив и рачунати с дужим временом због спорије когнитивне 

обраде информација 

Комуникација са особама са смањеним когнитивним способностима 

• говорити у кратким реченицама, понављати и давати уналоге један по 

један, нпр.: „устаните, обујте папуче, обуците огртач, ... итд.“;   

• комуникација додиром делује умирујуће – обично се додирују шаке, 

рамена, леђа и руке –додир појачава вербалну поруку, нпр., додирнемо руку 

особе и кажемо: „идемо!“;   

• ако понавља исте приче пуно пута, покушајте да је ненаметљиво усмерите 

да каже нешто што даје увид у садржаје који нас занимају или сажети причу. 

нпр.: „…и тако сте се наљутили на брата. Имате ли још неког брата или 

сестру?“;   

• у случају агресивних реакција на фрустрације (тзв. катастрофичне реакције) 

удаљити особу из ситуације која је изазвала испад или одгодити решавање 

ситуације, нпр.: „идемо да се прошетамо, а после ћемо се договорити о ручку“. 

Комуникација са дементним особама   

• проценити опште стање и функционисање особе, не одмах након првог 

сусрета, већ кроз неколико сусрета и у простору у којем се дементна особа осећа 

најугодније - најбољи начин да се корисник и породица/старатељ опусте је 

започети необавезан и неформалан разговор   

• стручна особа мора да подузме све што може како би омогућила дементној 

особи да сама изрази своја стајалишта или жеље (док то може)  процена би се 

требала заснивати на ономе шта дементна особа и њен старатељ могу 

самостално да ураде, уместо на ономе шта не могу – афирмативно!!   

• сваки сарадник у тиму треба да прикупи што више података о кориснику од 

чланова породице и од осталих чланова стручног тима, а евиденција о сваком 

кориснику треба да буде доступна свим члановима стручног тима, породици и 

самом кориснику- стога је добро имати спремне обрасце. 
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• Препоручљиво је записати све податке одмах након сусрета, да се не 

забораве ☺ 

 Основна процена 

• Процена сензорних способности: начин комуникације прилагодити стању 

слуха и стању вида  

• Процена психосоцијалних потреба: важно је чути и видети шта се збива из 

корисникове перспективе, нпр. независност или потреба за помоћи 

• Процена способности суочавања с проблемима: успешни начини суочавања 

с проблемима у прошлости могу послужити као помоћ у суочавању с 

тренутним проблемима, што појачава осећај контроле над сопственим 

животом, добро је подсетити особу на изворе социјалне подршке 

• Процена емоционалног стања: важно је бити осетљив на неизражене 

страхове старијих, а они често умањују своје тешкоће због страха нпр. да ће 

бити смештени у дом  

• Процена потребе за помоћи: добро је понудити помоћ кориснику на начин 

којим се наглашава одржавање што дуже независности, нпр. помоћ у кући, 

важно је пружити особи могућност да преузме контролу и сама доноси 

одлуке (због осећаја самопоштовања и самоконтроле), важно је и саветовати 

породицу која брине превише или не брине уопште. 

Испитивање когнитивног функционисања пацијента (Mini Mental State 

Examination (MMSE) autora Kurlovic L. i Valas M. 1975.)  

 Ово је ефикасан инструмент који се користи у сестринству, да би се 

раздвојили пацијенти са когнитивним оштећењима, од оних који то нису, 

нарочито приликом првог пријема.Понављано, може се користити и за праћење 

когнитивних промена стања пацијената на одељењу. Не користи се за детаљну 

клиничку дијагностику и процену дубине когнитивних промена, него радије за 

блиц тријажу и не може да замени детаљну процену менталног стања 

пацијената.  

 Ограничења у коришћењу су код особа које су интубиране, лоше познају 

језик, имају изражене сметње вида и слуха, или друге проблеме у комуникацији, 

и у тим случајевима може дати лошије резултате од стварних когнитивних 

способности.  
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Оријентација: 

1.Која је ...............Година ? 

                              Годишње доба ? 

                               Датум ? 

                               Дан ? 

                               Месец ? 

Бодовање 0-1-2-3-4-5 Сваки тачан одговор се бодује 1 поеном 

2.где се налазимо............. Држава ? 

                                             Регион ? 

                                             Град ? 

                                             Болница ? 

                                             Спрат ? 

Бодовање 0-1-2-3-4-5 Сваки тачан одговор се бодује 1 поеном 

Регистровање : 

3. Пацијент треба да понови називе три предмета која терапеут изговара, по 1 

поен за сваки тачан одговор. Онда их поновити док пацијент не упамти сва три. 

Убележити број понављања. 

Бодовање од 0-1-2-3 

Пажња и способност рачунања 

4. Одузимање по 7 од 100. Стати после 5 тачних одговора. 

Бодовање од 0-1-2-3-4-5 

Памћење 

5. Памћење имена три предмета из питања бр.3 

Бодовање од 0-1-2-3 

Језичке способности  

6. Како се ово зове ?(показати оловку и сат) 

Бодовање од 0-1-2 

7. Понављати речи које терапеут изговара: «НЕМА ИЛИ И ИЛИ АКО» 

Бодовање од 0-1 

8. Узмите парче папира у десну руку, савите папир на два дела, ставите  папир 

на под(Тестирање пацијентове способности да прати троделни вербални налог ) 

Бодовање од 0-1-2-3 

9. Прочитајте и урадите : ЗАТВОРИ ОЧИ 

Бодовање од 0 -1 
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10. Напишите реченицу по свом избору која има смисла (правописне грешке не 

играју улогу) 

Бодовање од 0-1 

11. Нацртајте следећи предмет: (два правоугаоника који се делимично 

преклапају) 

Бодовање од 0-1 

Бодовање - укупни скор  

Бодови између 30 -24 указују на нормално когнитивно функционисање 

Бодови од 23 – 18 указују на благо до умерено оштећење 

Бодови од 17-0 указују на тешко когнитивно оштећење 

 Геронт је скала за оцену аутономије старих особа. Често је у употреби за 

процену стања здравих старих лица која су корисници услуга радне терапије у 

дневном центру или у неком дому за збрињавање старих лица. Представља 

полазиште за прикупљање основних информација о стању у коме се корисник 

налази по пријему.   

 Геронт скалу, као тимску оцену аутономије и независног функционисања 

користе и остали чланови рехабилитационог тима (није искључиво радно 

терапијска процена). Процењује глобално 27 основних функција и активности 

које се вреднују оценама од 1-3, где оцена 3 представља добро постигнуће. Што 

је виши скор, особа је функционалнија и успешнија у свакодневним 

активностима. Уобичајено је да се ради тест/ретест при чему је прва процена 

одмах по пријему, а следећа после извесног времена неопходног за адаптацију. 

 Када су у питању старе особе које имају акутне здравствене проблеме, 

процена ће зависити од дијагнозе и фазе болести (нпр.церебро-васкуларни 

инсулт - примењује се методологија процене пацијента са хемиплегјом у радној 

терапији и сл.). 
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ГЕРОНТ 

 

 

 
 

 

ТИМСКА ОЦЕНА АУТОНОМИЈЕ : 

1. СВЕСНОСТ  

без свести 

повремено несвестан  

свестан 

2. ОРИЈЕНТАЦИЈА В/П 

тотална дезоријентација 

делимична или повремена 

добра оријентација 
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3. СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

има проблема код куће, у болници 

има тешкоћа у укључивању 

без проблема у укључивању 

4. ВИД 

слеп 

распознаје уобичајене објекте 

види добро 

5.СЛУХ 

глув 

чује на 50цм 

чује добро 

6. ГОВОР 

не може се разумети 

има потешкоће у говору 

говори нормално 

7. ХИГИЈЕНА ГОРЊЕ ПОЛОВИНЕ ТЕЛА 

не може 

делимично или уз помоћ 

обавља сам 

8. ХИГИЈЕНА ДОЊЕ ПОЛОВИНЕ ТЕЛА 

не може 

делимично или уз помоћ 

обавља сам 

9. ОБЛАЧЕЊЕ ГОРЊЕ ПОЛОВИНЕ ТЕЛА 

не може 

делимично или уз помоћ 

обавља сам 

10. ОБЛАЧЕЊЕ СРЕДИНЕ ТЕЛА 

не може 

делимично или уз помоћ 

обавља сам 

11. ОБЛАЧЕЊЕ ДОЊЕ ПОЛОВИНЕ ТЕЛА 

не може 
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делимично или уз помоћ 

обавља сам 

12. НАЧИН ИСХРАНЕ 

инфузија,сонда 

течно,миксирано 

нормално 

13. ПОМОЋ ПРИ УЗИМАЊУ ХРАНЕ 

пуна помоћ 

делимична људска или механичка 

без помоћи 

14. КОНТРОЛА МОКРЕЊА 

стална инконтиненција 

повремена инконтиненција 

потпуно контролише 

15. КОНТРОЛА СТОЛИЦЕ 

стална инконтиненција 

повремена инконтиненција 

потпуно контролише 

16. РАД СА УОБИЧАЈЕНИМ ОБЈЕКТИМА 

не рукује ни са једним 

поједини објекти  

може све сам 

17. ПРИПРЕМАЊЕ ОБРОКА 

не може ниша да уради  

делимићно или све уз помоћ 

може све сам 

18. ОДРЖАВАЊЕ СТАНА 

не може ниша да уради  

делимићно или све уз помоћ 

може све сам 

19. КОМУНИКАЦИЈА –  ТЕЛ 

не комуницира 

у вези је са својом околином 

комуницира и на дистанци 
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20. ПРЕВОЗ 

никада не користи 

уз помоћ или пратњу 

самостално користи превоз 

21. КУПОВИНА 

никада ништа не купује 

нешто сам нешто уз помоћ 

све купује сам 

22. ПОСЕТЕ 

никада не иде у посете 

не иде спонтано у посете 

спонтано иде у посете 

23. СОЦИЈАЛНО РАДНА АКТИВНОСТ 

без активности 

нема спонтане активности 

спонтана радна активност 

24. УКУПНА СПОСОБНОСТ КРЕТАЊА 

лежи у кревету 

иде са тешкоћом 

креће се нормално 

25. КРЕТАЊЕ ПО КУЋИ  

лежи у кревету 

не иде изван собе 

креће се по кући 

26. ПОМОЋ ПРИ КРЕТАЊУ 

људска помоћ 

механичка помоћ 

без помоћи 

27. КРЕТАЊЕ ВАН СТАНА И КУЋЕ 

не иде даље од непосредне близине 

иде по врту и парку 

иде у град или насеље 
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 Старије особе обољевају од истих болести као и особе других старосних 

група ( трауматско-ортопедских стања, болести  нервног система, болести 

мишићно – коштаног система и везивног ткива и душевних поремећаја и 

поремећаја понашања) али са извесним специфичностима. Методологија 

процене, третмана, активности, техника и окупација у радној терапији зависиће 

од основне медицинске дијагнозе, али уз поштовање специфичности и  

карактеристика старог доба.  

 У раду са старим особама радни терапеут користи исте опште и 

специјализоване технике, терапијске поступке и методе као и код осталих 

пацијената који имају неуролошке, трауматске, ортопедске, реуматолошке, 

кардиопулмолошке, психолошке, психијатријске сметње, обољења или 

оштећења. 

 Постоје наравно и неке специфичности геријатријске популације које  се 

односе на веће присуство хроничних болести, старосне промене на ткивима и 

органима, мултиморбидност и комбиновање инволутивних, патолошких и 

социјалних фактора. Старење као физиолошки процес значи опадање виталних 

динамизама, слабљење свих чула и отежано учење, као и губитак мотивације.

 У раду са старијим особама (чак и ако су у питању здраве старе особе) 

треба се уз контраиндикације обавезно придржавати и једног јако битног 

правила када је дозирање у питању - увек  субдоза  и мање је дуже .   

 Стари људи могу успешно да уче уколико имају довољно времена и 

доброг учитеља. Често немају довољно поверења у себе, треба их храбрити, 

подстицати и стимулисати да истрају и доврше започето.   

 Давати им сврсисходне задатке и активности, који су у складу са  

њиховим животним назорима. Уз задатке и активности давати једноставна 

упутства, по потреби више пута (водити рачуна о сметњама чула слуха, додира, 

укуса, мириса, вида). Избегавати активности које захтевају велику брзину, 

дуготрајну пажњу, велику прецизност, брзо прилагођавање,  ванредне телесне 

напоре. Не тежити по сваку цену физичким параметрима, већ интервенције 

терапије радом усмерити првенствено на одржавање, а потом и на постизање 

или унапређење функционалних способности. 
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ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊА ПАЦИЈЕНТА (ЕВАЛУАЦИЈА 

СТАЊА) У ТЕРАПИЈИ РАДОМ 

 

Радна терапија у психијатрији 

  

 Посебно подручје рада са својим специфичностима је радна терапија у 

психијатрији. У раду са особама које имају сметње моторике, приоритети 

процене су процена стања физичких перформанси. Када су у питању пацијенти 

са дијагнозама из области менталног здравља, пре примене било које радно 

терапијске процедуре неопходно је направити процену психичких функција и 

психичког стања, односно подобности пацијента за третман у радној терапији. 

Радни терапеут који ради у психијатрији треба да поседује осим знања из 

психологије, неурологије и психијатрије и вештине комуникације и рада у 

великој групи, као и посебан сензибилитет и емпатију за факторе ризика који су 

другачији него у раду са пацијентима са сметњама моторике.    

 Иако се радном терапијом не могу излечити психичке болести ни 

сметње, може се деловати на поједине психичке функције (на неке више, а на 

неке мање), утицати на социјализацију, побољшање и проширење окупационих 

сектора сваког појединца, као и радну способност. Израда окупационог профила 

пацијента са психичким сметњама почиње проценом основних психичких 

функција (опажање, пажња, памћење, учење, мишљење, интелигенција, емоције, 

нагони, воља, моралност и свест).  

 Опажање је спој осећаја и психичког искуства - сложена психичка 

функција (процес) којом се постиже препознавање информације или објекта, 

предмета као целине. Осећај или чулни доживљај је само етапа у процесу 

опажања, он је елементарна психичка функција. Опажање је субјективно јер је 

условљено претходним искуством и емоционалним ставом при опажању - ( 

пример - проток времена на часу). Поремећаји опажања могу се јавити у 

области свих чула као агнозије ( немогућност препознавања информација уз 

очувани елементарни чулни центар), илузије ( погрешно препознавање 

информација ) и халуцинације ( опажање без присуства информација). 

 Пажња је психичка функција уз помоћ које усмеравамо психичку 

енергију на нешто одређено - на одређену информацију (квалитети пажње су: 

вигилност –преусмеравање и тенацитет – фокус. Поремећаји пажње се једним 
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именом могу назвати «расејаност» и могу се испољити као појачана вигилност ( 

код биполарног поремећаје расположења у маничној фази), ослабљена 

вигилност (код Можданог органског психосиндрома или МОПС-а), појачан 

тенацитет ( код сумануте психозе, депресије) и као ослабљен тенацитет (лоша 

концентрација изазвана замором, одсуством емоционалне заинтересованости, 

условљена ниским  ИQ) 

 Памћење је психичка функција која се састоји из упамћивања 

(стварања енграма), памћења у ужем смислу, сећања (препознавања енграма) 

и репродукције упамћеног садржаја. Поремећаји памћења могу бити 

квантитативни и квалитативни 

 Учење као посебна форма памћења састоји се од вољног и активног 

упамћивања са циљем да се информација трајно задржи и претвори у знање. На 

способност учења директно утичу - степен интелигенције, мотивација, свесно 

постављање циља учења, преслишавање (понављање је мајка науке) и избор 

методе учења и њено слагање са психофизиолошком диспозицијом за учење - ( 

аудитивни, визуелни, моторни и визуомоторни тип). Истраживања односа 

мишићног тонуса и учења показала су да је 1/8 максималног тонуса идеална за 

учење ( то подразумева седење на столици без наслона). Такође, ако се учи 

нешто што је мање занимљиво потребан је већи мишићни тонус и шетња.  

 Мишљење је психичка функција помоћу које човек користећи мисаоне 

операције сагледава реалне односе између предмета и појава и на основу тога 

доноси закључке. Мисаоне операције су : анализа, синтеза, компарација, 

апстракција, конкретизација, генерализација, дедукција, индукција, селекција 

асоцијација, стварање хипотеза, формирање судова  и доношење закључака. 

Мишљење може бити конкретно и апстрактно. Мишљење региструјемо на 

основу говора неке особе. Мишљење може бити поремећено по форми или по 

садржају.   

 Интелигенција  

Интелектуални дефицити се деле на две категорије: 

• Ментална ретардација (урођена или настала рано у детињству) 

• Деменција (оштећења интелигенције настала у одраслом добу) 

 Емоције су психичке функције које означавају специфичан однос или 

доживљај човека према  особама, информацијама, конкретним предметима и 
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појавама у свету који га окружује. Посебна стања емоција су афекти 

(краткотрајне интензивне реакције) и расположења (више-мање трајна стања 

емоција), а поремећаји емоција могу бити квантитативни и квалитативни.  

 Нагони су наслеђени сложени ненаучени обрасци понашања 

специфични за одређену животињску врсту - они су “меморија” врсте.

 Могу бити - витални (нагон за исхраном, нагон за живљењем, сексуални 

нагон, родитељски нагон) и социјални (нагон чопора, нагон за игром, нагон за 

такмичењем, алтруистички нагон), а њихови поремећаји су квалитативни и 

квантитативни. 

 Воља је способност човека да мобилише и употреби психичку енергију 

за реализацију свесно постављеног циља. Воља је и способност човека да кочи, 

одложи и одбаци неприхватљиве жеље и/или потребе. Поремећаји воље - 

хипобулија, абулија, сугестибилност, кататони поремећаји, импулсивне и 

компулзивне радње и др 

 Моралност као психичка функција је способност човека да сам себи 

изриче норме, да их се придржава и да сам себе кажњава за непридржавање. 

Моралност се огледа у моралном расуђивању и моралном понашању, а 

поремећаји моралности су у основи социјално - патолошке појаве. 

 Свест је највиша психичка функција која обезбеђује јединствено и 

истовремено функционисање осталих психичких функција. Она има 

интегративну улогу и омогућује хармонично функционисање свих психичких 

функција, емоционалног, нагонског, сазнајног и моторног дела личности. 

Поремећаји свести деле се на - квантитативне (сомноленција, сопор и кома) и 

квалитативне (дезоријентација, делиријум, фуге, деперсонализација, 

сомнабулизам, сумрачно стање...). 

Процена психијатријског пацијента у радној терапији 

 Процена се разликује од процене осталих чланова психијатријског тима, 

онолико колико се и посао радног терапеута разликује од послова медицинске 

сестре или психијатра. Осим упознавања са пацијентом по пријему, кроз 

узимање најосновнијих анамнестичких података, представља базу нашег рада. 

Процена психичких функција је еквивалент мерења амплитуде покрета (код 

пацијената са стањем после трауме екстремитета) и даје нам општи оквир 

терапијских циљева на коме треба да заснујемо избор активности и техника 

којима ће пацијент бити ангажован.  
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Процењује се : 

1. Изглед (негован, просечан, запуштен, упадљив) 

2. Општа кондиција (добра, просечна, лоша) 

3. Комуникација (комуникативан, комуницира повремено са осталим 

пацијентима, комуницира само са особљем.изолован) 

4. Понашање (лидерско, социјализовано, неупадљиво, повремено омета друге, 

изоловано) 

5. Однос према активностима у радној терапији(сам тражи ангажман, 

пасивно прихвата, прихвата уз отпор, одбија) 

6. Однос према свом раду (реалан, прецењивачки, потцењивачки, променљив, 

нема однос према свом раду) 

7. Став према критици(прихвата са увидом, прихвата са отпором, не прихвата 

критику, нема однос према критици) 

8. Самосталност у раду (самосталан, повремено потребна помоћ терапеута, 

завистан у раду од терапеута, потпуно несамосталан) 

9. Мануелна спретност (изузетна, просечна, испод просека, лоша) 

10. Концентрација у раду ( добра, променљива, лоша) 

11. Упорност у раду (добра, променљива, лоша) 

12. Радне навике ( изузетне, просечне, испод просека, лоше) 

13. Однос према рекреативним активностима (редовно активно учествује, 

повремено активно учествује, редовно пасивно учествује, повремено пасивно 

учествује, не учествује) 

14. Долазак у радну терапију ( редован, редован са закашњењем, нередован, не 

долази) 

15. Однос према терапеуту  (љубазан, сервилан, посесиван, неповерљив, 

агресиван, хостилан, друго...) 

Деловање радне терапије на психичке функције 

 После процене одређујемо приоритете нашег деловања, водећи рачуна 

првенствено о контраиндикацијама и усмеравама се ка радно терапијским 

техникама и активностима, односно окупацијама,  које могу имати ефекат на 

психомоторне активности, емоције, вољне активности, интегративне функције 

свести, кочење неприкладних импулса и стања, адаптацију на психофизичке 

промене, психосоцијалне активности и адаптацију на нормалан живот. 
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 Ефекат на психомоторне активности постиже се стимулисањем 

(буђење интересовања, побољшање способности одржавања пажње) и 

смиривањем  (релаксација и контролисање енергије, смањење деструктивних 

тенденција кроз давање одушка агресији и непријатељству, изазивање 

нормалног замора), чиме се побољшава сан и апетит. 

 Ефекат на емоције огледа се у постизању емоционалне стабилности 

кроз осећај задовољства после добро обављеног посла и утицање на 

расположење помоћу рекреативних активности 

 Ефекат на вољне активности огледа се у стимулисању мотивације као 

предуслова воље и неговању истрајности и упорности 

 Ефекат на интегративне функције свести постиже се организацијом 

различитих нивоа свести -моторног, интелектуалног и емоционалног, 

побољшањем односа према самом себи кроз развој самопоштовања, осећања 

самоконтроле и одговорности и кроз развијање импулса за самоизражавањем 

(креативност и оригиналност). 

 Кочење неприкласних импулса и стања постижемо кроз ослобађање 

од осећаја страха и кривице, ослобађање од разочарања и продубљивања 

депресије, контролисање параноидних тенденција, упознавање и контролисање 

регресивних тенденција (евентуално и контролисање хоспитализма) 

 Адаптација на психофизичке промене огледа се у лакшем подношењу 

стреса хоспитализације и кроз јачање адаптационих одбрамбених механизама. 

 Ефекат на психосоцијалне активности постижемо спречавањем 

социјалне изолације кроз развијање односа пацијента са појединцем (терапеут 

или други пацијент), развијање односа пацијента са групом као целином 

 Адаптација на нормалан живот огледа се у придржавању дневне 

рутине у обављању уобичајених активности и неговању и одржавању радних 

навика. 

Подела техника радне терапије у односу на деловање на психу 

По просечном начину деловања на пацијента/корисника ове окупације у 

терапији делимо на неколико категорија, уз обавезну ограду да оно што је 

просечно/очекивано, није и индивидуално и не мора увек да се испољи у раду са 

сваким пацијентом. Деловање неке технике на пацијента зависи искључиво од 

његовог тренутног стања, никад од дијагнозе и веома је променљива категорија. 

Врло мали број активности се може дефинитивно и без задршке сврстати у неку 
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од наведених категорија. Коју ћемо активност дати пацијенту да би терапијски 

утицали на њега у великој мери ће зависити од његових индивидуалних 

карактеристика и добре процене. Основна подела групише технике радне 

терапију у следећих шест категорија: 

1. Седативне технике 

2. Стимулативне технике 

3. Механичке технике 

4. Дириговане технике 

5. Инвентивне технике 

6. Слободне технике 

Седативне технике 

 Технике које по својим карактеристикама, начину израде и материјалу 

делују умирујуће на пацијента, релаксирају га и доводе до његовог опуштања 

називамо седативним. Рад са глином, вез, сликање темперама или уљаним 

бојама, рад са вуном, израда гоблена, пластелин, рад са тестом, мотање вуне, све 

су то активности током којих се пацијент релаксира. Природни материјали, 

меки или лаки за моделовање делују смирујуће на пацијенте. Понављање 

активности која је у основи механичка (мотање вуне) може такође да делује 

седативно, као и рад по упутству терапеута (вез, таписерија) који је у основи 

диригована метода, неке пацијенте лишава анксиозности, јер се препусте 

вођењу других.  

Стимулативне технике 

 Стимулација пацијента могућа је променом технике или начина рада. 

Постављање изазова, новина у раду, коришћење некарактеристичног материјала 

или боја, све су то елементи који делују у смислу позитивне стимулације. Шта 

може и како да делује на некога стимулативно терапеут процењује кроз 

разговор и опсервацију понашања пацијента у раду и током боравка на одељењу 

за радну терапију. Некоме је стимулација учење нове вештине за коју никада 

није мислио да ће имати прилике да је савлада –макраме, глина, таписерија, 

сликање. Некога стимулише групни рад и такмичарске активности, али оно што 

се показало као најбољи стимуланс је похвала терапеута и уважавање 

пацијентовог рада. 
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Механичке технике 

 Мотање вуне, шмирглање, турпијање, зумбање коже, сецкање материјала 

за колаж, све су то технике које се могу радити без много удубљивања, односно 

механички, а неке од њих изискују и нешто већи физички напор од стране 

пацијента. Већа концентрација у раду није неопходна (осим код употребе алата), 

технике су краткотрајне и углавном помоћне. Служе најчешће као припремне. 

Њима се добро ангажују пацијенти који су тек стигли на одељење и треба их 

уклопити у групу, као и они којима је пажња креткотрајна и не могу дуже да се 

задрже на месту током рада. Механичке технике користе се у раду са 

пацијентима који су без иницијативе, идеје и креативности, са онима који су на 

неки начин нефункционални (резидуалне психозе) и са онима којима треба 

помоћи у остваривању минималног контакта са осталима. 

Дириговане технике 

 Технике радне терапије које се раде по шеми, на бројање и разбрајање, 

где се морају чврсто пратити правила типа налог - извршење, које су по врсти 

строго структуриране су неке врсте веза, таписерије, макраме, интарзија, 

мозаик, значи све оно што се ради по упутствима. Некад је терапеут тај који 

стално контролише, диригује, а некад је сама техника оно што обавезује 

пацијента да се придржава упутства. 

Инвентивне технике 

 Проналажење нових решења у оквиру задатих, захтева од пацијента 

добре инегративне функције и адекватне стваралачке потенцијале. Ако 

пацијенту дамо налог да измоделује људску фигуру од глине, или да направи 

лутку од платна, претходно морамо добро проценити да ли овај задатак 

прецењује или потцењује његове могућности. Дозирање се изводи на основу 

претходне процене пацијентове толеранције на фрустрације и на основу мало 

дуже опсервације у различитим терапеутским ситуацијама. Прави ефекти 

инвентивно примењених техника огледају се у томе да је задатак који стављамо 

пред пацијента за њега изазов коме је дорастао, а не проблем који је нерешив. 

Када је на одељењу компактна група, инвентивне технике могу се примењивати 

и као облик групног третмана у радној терапији. 

Слободне технике 

 Придев "слободне"односи се на пацијентов избор онога што жели да 

ради у радној терапији. Без обзира на разноврсност окупација/активности 
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/техника које се нуде пацијентима, увек постоји простор који се може 

ослободити за примену новог. Одређен број пацијената није у стању да пронађе 

смисао и испољи своје стваралачке потенцијале кроз понуђене окупације, тако 

да им треба  дозволити да се изразе на сопствени начин. Осим што овакав 

приступ доприноси побољшању у  појединачним  случајевима,позитивно утиче 

и на општу атмосферу на одељењу. Којим пацијентима ћемо препустити 

слободу избора и за које технике ће се они одлучити, питање је међусобног 

поверења и  зависи од наше процене и од креативности пацијента. Онда када је 

ангажовање пацијента у радној терапији могуће искључиво слободним 

техникама и активностима, значи да је условљено његовим карактером и 

моделом понашања на који је навикао. У таквим случајевима терапеут треба да 

процени да ли слобода и независност којој пацијент тежи припадају ширем 

спектру проблема због који је и хоспитализован, или су знак напретка у 

оспособљавању. 

Избор технике 

 Избору технике за радну терапију претходе логичним редоследом 

следеће активности: 

* процена у радној терапији је најсложенији терапеутски део. На добро и 

детаљно урађеној процени, која смањује могућност грешке у смислу дозирања и 

контраиндикација, базирају се даљи поступци у раду 

* израда плана и програма 

* одређивање терапијских циљева  

* припрема материјала,терапије и услова за примену технике 

* примена технике 

* евалуација/реевалуација 

Психотерапеутско деловање радног терапеута (терапеутско деловање или  

лековито деловање) огледа се у самој личности радног терапеута, а неке од 

пожељних особина биле би креативност, комуникативност, развијена 

толеранција, флексибилност, смиреност и стрпљење, као и сталоженост. Радни 

терапеут у раду на психијатрији треба да буде и добар едукатор/учитељ, да има 

изражену и развијену емоционалну и социјалну интелигенцију и да као личност 

поседује интегритет.   

Оно што је важно нагласити када се ради са децом, адолесцентима, 

старијим корисницима и нарочито психијатријским пацијентима ја да треба 
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инсистирати на томе да се започето и заврши. Без обзира да ли је у питању 

литерарни час, израда посуде од глине или вез, ако се у започетом раду истраје 

то представља битан елемент тренинга воље, карактера и упорности, предуслов 

за формирање радних навика и један од начина учења како да се преузме 

одговорност. 

Преузето из Ј.Марић - Клиникча психијатрија и Р.Вучић, 

П.Марковић, Н.Савковић - Клиничка радна терапија 

 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕНУ СТАЊА ПАЦИЈЕНТА (ЕВАЛУАЦИЈА 

СТАЊА) У ТЕРАПИЈИ РАДОМ 

 

 Целокупни развој детета је уско повезан са сазревањем нервног система. 

Развој нервног система са повећаном сложеношћу у диференцијацији и 

функцији стоји насупрот расту, који значи повећану масу. Развој се одвија у 

широким варијацијама нормалног и у великом броју стандарда које треба 

научити да би се могла проценити функција. Због тога се неурофизиологија 

развојног доба заснива на концепцији и техници фундаментално различитој од 

неурофизиологије одраслих (Lowrey, 1973). 

 Карактеристично је да се током раста и развоја нове активности не 

развијају изоловано већ се појављују међусобно усклађено, континуирано и 

постепено, од најједноставнијих до најкомплекснијих. Из образаца примитивне 

рефлексне активности сазревају постурални  рефлексни механизми који су 

даље, одговорни за развој антигравитационе стабилности и за мобилност. 

Тактилним и кинестетским сазнањима придружују се видни и слушни осећаји 

који заједно стварају сензомоторне обрасце. Интеграцијом ових образаца у 

ЦНС-у настају предуслови за стицање перцептивно-гностичких сазнања у 

каснијем животу.(Bobath, 1975, Holt 1978). 

 Усвајање образаца постуралних рефлексних механизама (реакција 

усправљања, равнотеже и одбране) представља динамичан процес у којем се по 

одређеној развојној законитости неки обрасци појављују, неко време 

доминирају да би затим нестајали, да би уступили место више интегрисаној 

функцији. Више интегрисани зрелији обрасци у почетку модификују 

филогенетски старије активности, потом међусобно интерферирају, да би на 

крају преузели доминацију. То је период врло интензивне доградње и надградње 
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образаца у којима се рефлексни механизми преображавају у аутоматске 

реакције, а ови у вољне активности. Међутим, погрешно би било схватити 

нервне функције новорођенчета и одојчета као рефлексне и аутоматске, јер 

варијабилност у реакцијама наводи на помисао да и у тој животној доби постоји 

утицај виших центара. 

 Познавање нормалног психомоторног развоја новорођенчета, одојчета и 

малог детета потребно је свим оним стручњацима који се баве лечењем и 

оспособљавањем деце. Процена психомоторног развоја детета као саставни део 

клиничке праксе са децом треба да : 

1. рано обухвати сву здраву и болесну децу 

2. Открије и превенира еволуцију ланчаних реакција у ниско ризичне деце  

3. издвоји високо ризичну децу за специфичну обраду и лечење 

 Оштећени незрели нервни систем има већи капацитет за компензацију 

(пластичност) што је дете млађе. Рано откривање неуролошких поремећаја и 

рана хабилитација пружају велике могућности у социомедицинској помоћи 

церебрално оштећеном детету. Мултидисциплинарним интердисциплинарним 

приступом низа стручњака (рехабилитациони тим), провођењем терапијских 

вежби, специфичних едукационих метода, медикаментозне терапије итд...код 

лакших пацијената могуће је инхибирати, а код тежих пацијената ублажити 

последице церебралног оштећења. 

 Минхенска функционална дијагностика развоја - 1.година  је Скала 

психомоторног развоја која се користи се за оцену способности  понашања 

новорођенчета и одојчета 

 Поглавље о психомоторном развоју детета је преузето у целини из 

књиге проф С. Јовића – Неурорехабилитација. 

 

Радна терапија деце са развојним и неуролошким сметњама 

  Тренутна важећа ревидирана дефиниција, церебралну парализу описује 

као групу трајних поремећаја : а)  покрета и држања, б) која узрокује 

ограничење активности, ц) које је последица непрогресивног поремећаја 

насталог у развоју феталног или инфантилног мозга; д) моторни поремећаји код 

церебралне парализе су често праћени поремећајима чула, перцепције, 

когниције, комуникације, понашања и епилепсијом; е) могу довести до развоја 

секундарних мишићно скелетних проблема (Росенбаум и сар., 2007).  
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 Према епидемиолошким подацима из развијених земаља, церебрална 

парализа је најчешћи узрок онеспособљености у детињству. Учесталост варира 

и креће се од 2 - 2,5 / 1000 живорођенчади  са већом учесталошћу код 

превремено рођене деце и у последњих пола века није се мењала и поред 

квалитетнијег мониторинга трудница, породиља и деце. Ова релативна бројчано 

- статистичка константност, упркос идентификацији великог броја ризико 

фактора који доводе до церебралне парализе,  објашњава се већим степеном 

преживљавања деце рођене са малом тежином и у раним гестацијским 

недељама.  

 На основу клиничке класификације облици моторног оштећења су 

спастични (заступљен у 55%–80% - у зависности од аутора), дискинетички 

(дистонични или хореоатетозни, који се испољава код 10%-40% деце) и 

атаксични (5%-10%, а по неким ауторима и мање од 5%). Мешовити облик (који 

се некад карактерише и миксом сва три облика, али се у клиничкој пракси 

чешће срећемо са спастично –атетоидном диплегијом или спастично - 

атетоидном хемиплегијом) заступљен је у око 10% случајева.  

 Ово сложено неуроразвојно стање, упркос томе што и по дефиницијама 

ставља акценат на поремећаје моторике (више од 50% пацијената са 

церебралном парализом користи неки вид помагала за кретање), укључује и не 

мање тешка стања (бронхопулмонарна дисплазија, сколиоза и кифоза, 

секундарна луксација кука, бол, «неглецт» феномен, остеопороза, искуство 

социјалне изолације), која удружена са поремећајима чула, когнитивним 

поремећајима, епилепсијом, поремећајима комуникације и понашања, могу да 

утичу на квалитет живота у већој мери, него моторни дефицити. 

 Најчешћи пратећи проблеми, присутни у око 70% деце са церебралном 

парализом су  ментална ретардација код око 40% - 70%, проблеми вида 15% - 

39%, говорно језичке сметње 54%-59%, слушни проблеми 4%- 14%.  

 Епилепсију има у просеку више од једне трећине, а подаци различитих 

истраживања се крећу од 35-62 %. 

 Постоји веза, али не апсолутна, између типа церебралне парализе и 

менталне ретардације. Већи број деце са спастичном квадрипарезом, за разлику 

од деце са дискинетичком формом церебралне парализе може имати тешка 

оштећења когнитивних функција. Код спастичне форме степен моторног 
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оштећења је у корелацији са степеном когнитивних сметњи, за разлику од 

дискинетичких форми, где та веза не постоји (Fennell, Dikel, 2001). 

 Због билатералне кортикобулбарне дисфункције деца са церебралном 

парализом могу имати и анартрију или дизартрију, као и остале сметње које су у 

вези са оро-моторном дисфункцијом. Ограничено кретање и смањени социјални 

контакати често им не допуштају да развију лингвистичке вештине неопходне 

за развој сложенијих говорних образаца (Uverbrant, Carlsson 1994).  

 Језички, насупрот говорним дефицитима, код деце са церебралном 

парализом удружени су са вербалним интелектуалним ограничењима и са 

менталном ретардацијом (Falkman и сар., 2002). 

 Орално- моторни проблеми укључују осим говорних и проблеме гутања, 

храњења и саливације и потенцијално воде у озбиљне поремећаје раста и развоја 

(Reilly и сар,1996), оралног здравља, респирације, као и самопоштовања 

(Stallings i sar,1993; Shaw 1996; Pope, Curzon 1991). Балављење је пре последица 

проблема са гутањем него хиперсаливације (Senner и сар.,2004). Примена 

терапије ботулинум тоxина се показала као успешна и у редукцији саливације 

(Suskind, Tilton 2002; Van der Burg и сар 2006). 

 Функција контроле сфинктера и бешике се касније успоставља код 

пацијената са церебралном парализом (Bross и сар, 2007). Проблеми 

инконтиненције чији узрок није инфекција уринарног тракта (енеуреза, стрес-

инконтиненција) испољавају се код једне трећине амбулантих пацијената, а 36% 

имало је више од једне сметње, што представља велики проблем и за пацијента 

и за породицу (Mc Neal и сар,1983). Није доказана веза између форме 

церебралне парализе, менталне ретардације и инконтиненције. 

 Код деце са церебралном парализом пубертет се јавља раније и траје 

дуже, секундарне полне карактеристике се испољавају раније, а менарха касније 

(Worley и сар, 2002). 

 Психолошки утицај одгајања детета са потешкоћама може бити 

разарајући. Студија која је проучавала извор психолошког стреса мајки деце са 

сметњама у развоју, наводи да није специфична дијагноза то што доводи мајку у 

стање пролонгираног  стреса, него је константна зависност детета од њене 

помоћи у обављању активности свакодневног живота била у значајној вези са 

степеном стреса мајке (Breslau и сар,1982).  
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 Током протекле деценије развили су се и усавршили многи  

специјализовани тестови за процену функционалне способности деце са 

церебралном парализом - ГМФМ (Gross Motor Function Measure), ФИМ  

(Functional Independence Measure for Children), ПЕДИ (Pediatric Evaluation of 

Disability Inventory), КВЕСТ (Quality of the Upper Extremity Skills Test), МАКС 

(Manual Ability Classification System), ПДМС ( Peabody Developemental Motor 

Scale).  

 ПЕДИ – PEDIATRIC EVALUATION OF DISABILITY INVENTORY је 

детаљан тест развијен како би се процењивале дететове функционалне 

способности, радије него телесно оштећење и немогућности. ПЕДИ је кроз 

десетљећа помагао да се фокус са гледања у одступања у развоју - обзиром на 

средња достигнућа у нормалном развоју - помакне на гледање функционалних 

способности у свакодневном животу. Дете се процењује кроз 3 категорије : 

брига о себи, мобилност и социјално функционицање, а у додатној категорији 

оцењује се ниво помоћи од неговатеља. Резултати добивени овим тестом могу 

се, међународно искуство је показало, користити као мера успешности терапије. 

 МАКС (Manual Ability Classification System, Eliasson и сар, 2006) који се 

последњих година наметнуо као најчешће коришћена процена функционалних 

способности горњих екстремитета детета са церебралном парализом смешта 

децу у 5 категорија : на нивоу 1 дете може да држи предмет лако и успешно, на 

нивоу 2 може да рукује већином предмета али неспретно и спорије, ниво 3 

описује дете које рукује предметима са тешкоћом и треба му помоћ да припреми 

и /или модификује активност, на нивоу 4 дете рукује ограниченим избором 

предмета или лако рукује предметима у адаптираној ситуацији, а ниво 5 односи 

се на дете које не може да рукује предметима и има велике потешкоће, чак и у 

једноставнијим акцијама.  

 ГМФЦС (Gross Motor Functional Classification System, Palisano 

R.Rosenbaum P,Walter S. и сар,1997) користи се за процену опште 

покретљивости или грубе моторике и као и МАКС, смешта децу у 5 основних 

нивоа.  

The Manual Ability Classification System(МАСС)/ Систем класификације 

мануелне способности (МАКС)  

 МАКС се користи у процени деце са церебралном парализом узраста од 

4-18 година.Развили су га терапеути Канаде и Шведске 2002.године. Олакшава 
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размену информација између чланова тима, комуникацију са члановима 

породице,  Социјалним и здравственим сужбама, старатељима, постављање 

циљева и дефинисање група за истарживање. Макс описује уобичајени начин на 

који деца са церебралном парализом рукују предметима из свакодневног живота 

код куће, у школи и у слободно време током игре. Не приказује НАЈБОЉИ него 

уобичајени начин.Не процењује сваку руку посебно. Предмети којима дете 

рукује треба да су у складу са календарским узрастом детета. Процена се не 

врши у тест /ретест ситуацији, него је даје неко ко је у сталном и непосредном 

контакту са дететом, након дуже опсервације. МАКС има 5 ступњева и чак и 

после различитих терапијских интервенција деца углавном остају на првобитно 

процењеном ступњу. 

I НИВО 

 Користи предмете лако и успешно. ограничења се могу јавити само код 

мануелних задатака који захтевају брзину и тачност, али та ограничења не 

ограничавају дететову независност у свакодневном животу. 

II НИВО 

 Користи већину предмета, али са нешто смањеним квалитетом и/или 

брзином извођења. 

 Одређене активности се могу избегавати или бити извођене са 

потешкоћама, могу се користити алтернативни начини извођења, али мануелна 

способност не ограничава самосталност детета у извођењу свакодневних 

активности. 

РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ I И II НИВОА 

 Деца на 1. степену могу имати ограничења при коришћењу веома малих, 

тешких или крхких предмета који захтевају прецизну и фину моторичку 

контролу или успешну координацију руку. Ограничења такође могу укључивати 

извођење у новим и непознатим ситуацијама. Деца на 2. степену изводе готово 

исте активности као и деца на 1. степену, али је квалитет извођења слабији или 

је само извођење спорије. Функционалне разлике међу шакама могу 

ограничавати успешност извођења. Деца на 2. степену редовно покушавају да 

поједноставе коришћење предмета - нпр.коришћењем подлоге као потпоре 

уместо коришћења предмета са обе шаке. 
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III НИВО 

 Користи предмете са потешкоћама, потребна му је помоћ у припреми 

и/или адаптацији активности. 

 Извођење је споро и резултира ограниченим успехом и у смислу 

квалитета и квантитета. 

 Детету је неопходна непрестана подршка и помоћ и/или адаптирана 

опрема, чак и за делимично успешну активност. 

РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ II И III НИВОА 

 Деца на другом степену користе већину предмета, иако спорије или са 

редукованим квалитетом извођења. Деци на трећем степену редовно је потребна 

помоћ у припреми активности и /или им треба прилагођавање околине због 

ограничене способности досезања или коришћења предмета. Не могу да изведу 

одређене активности и њихов степен независности је повезан са подршком 

околине.  

IV НИВО  

 Користи ограничен избор једноставних предмета у прилагођеним 

ситуацијама. 

 Изводи делове активности уз напор и са ограниченим успехом. 

 Потребна му је стална подршка и помоћ и /или прилагођена опрема, чак 

и за половично успешно извођење активности. 

РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ III  И IV НИВОА 

 Деца на трећем степену могу да изведу одабране активности ако је 

ситуација раније припремљена, ако их неко надзире и имају много времена за 

извођење. Деци на четвртом степену потребна је стална помоћ током 

активности, а њихов највећи домет је значајно учествовање у деловима 

активности. 

VНИВО 

 Не користи предмете и има тешко ограничену способност извођења чак и 

једноставних активности. 

 Потребна му је стална помоћ. 

РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ IV И V НИВОА 

 Деца на четвртом степену изводе делове активности, али им треба стална 

помоћ. 
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 Деца на петом степену могу у најбољем случају да учествују у 

једноставним покретима у посебним ситуацијама, нпр.притискањем или 

повременим придржавањем лаганих предмета. 

 

ТРЕТМАН МОТОРИКЕ РУКЕ И ФИНЕ МОТОРИКЕ ШАКЕ У РАДНОЈ 

ТЕРАПИЈИ 

 

Састоји се из : 

1.Процене  

2.Постављања терапеутске дијагнозе 

3.Израде плана и програма третмана 

4.Третмана у радној терапији  

5.Евалуације и реевалуације постигнутих резултата 

 Елементи за процену функције зависиће од календарског и стварног, 

психомоторног узраста детета 

 Како је функција руке тешко одвојива од нашег целокупног 

функционисања и битисања, тако се ни један стручњак укључен у процес 

хабилитације не бави само једним сегментом ( рука, нога, глава…) већ дететом 

као психо-физичко-социјалним бићем. Није ми успело, ни дидактички, да у било 

којој терапијској ситуацији изоловано прикажем третман моторике само горњих 

екстремитета 

Третман се спроводи у следећим положајима: 

Лежећи (супинирани, бочни,  пронирани ) 

клечећи ( ниско клечећи,  високо клечећи, четвороножни) 

седећи (¨ лонг ситинг ¨, бочни, турски сед,  за столом) 

стојећи ( у антигравитационој табли,  активан) 

 Ово је само кроки основних терапијских положаја у којима се увежбава 

функција руке у радној терапији од рођења па до поласка у школу. 

 Избор почетног положаја зависиће од  календарског узраста детета, 

његове психомоторне зрелости, терапеутске процене детета и циљева које 

желимо да постигнемо у радној терапији. За разлику од кинезитерапијског 

третмана где се циљ достиже када се добије жељени одговор од детета, у радној 

терапији су добијени моторни одговори увек усмерени ка постизању неке 

функције која је ретко изолован селективни покрет, већ најчешће сврсисходна, 
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целовита, вољна и координисана радња. Када је у питању функција горњих 

екстремитета основна функција руке (шаке) је хватање.У третману се увек 

поштују два основна правца нормалног психомоторног развоја – цефало- 

каудални и проксимо – дистални. 
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