
ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ И 

ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ 

(СОМАТОПЕДИЈА)



Соматопедија је научна дисциплина која проучаваСоматопедија је научна дисциплина која проучава

рехабилитацију, специјалну едукацију и социјалну

заштиту телесно инвалидних лица.

Телесни инвалиди представљају, што се тиче

преваленције, хомогену групу која у зависности од

истраживача и истраживања се креће од 7 до 17 %, одистраживача и истраживања се креће од 7 до 17 %, од

чега на церебралну парализу отпада 6,99% а на

мишићне дистрофије 1,10%.



Према локализацији телени инвалиди сеПрема локализацији телени инвалиди се

деле на оне који имају :

- оштећење локомоторног апарата;

-на оштећење Централног нервног

система или Периферног нервног

система, и насистема, и на

- оне који оштећење имају као последица

хроничних болести.



Појам

Иначе, сам појам

“инвалид” је настао

од латинске речи

validus – вредан,

ваљан.ваљан.



Поремећаји кичме

 Сколиоза,

 Лордоза,

 Кифоза



Периоди подложности

-Период усправљања детета – усправљање детета треба да

буде природно а никако потпомогнуто од странебуде природно а никако потпомогнуто од стране

нестрпљивих родитеља. Свако прерано усправљање детета

може да доведе до овог деформитета.

-Период поласка детета у школу – дете већи део времена

проводи у специфичним положајима као што је седећи

положај у клупи који је често за њега веома напоран, јер

доводи до заузимања неправилног положаја и наравно до

појаве телесног деформитета као што је кифоза.појаве телесног деформитета као што је кифоза.

-Период пубертета – период у коме долази до бурних промена

које доводе до бржег раста костију и немогћношћу снаге

мишића да испрати њихову дужину.



Сколиоза



Сколиоза

Сколиоза представља

кривљење кичме накривљење кичме на

леву или десну

страну у облику

слова "C" или на

обе стране у облику

слова "S"слова "S"



Кифоза

Кифоза представљаКифоза представља

искривљење

торкалног (грудног)

дела кичме са

конвеситетом ка

назад.назад.



Клинички знаци кифозе су :

увучене груди,увучене груди,

абдуциране и подигнуте

лопатице, релаксација

предњег трбушног зида,

наглашена лумбална

лордоза, колена савијена

према напред, скрачени

флексори надколенице,флексори надколенице,

предњи нагиб карлице,

клинасти облик

пршљенова, угао кривине

кичме, остеопероза.



Кифоза представља
повијено (погрбљено)

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image  
and then insert it again.

повијено (погрбљено)
држање тела, које се
разликује од грбе (која
настаје најчешће улслед
тубурколозних обелења
пршљенова)

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.



Лордоза

Лордозу или

лордотично држањелордотично држање

можемо препознато

по јако наглашеној

лумбалној кривини

(крста) кичме пут

напред и опуштенимнапред и опуштеним

трбушним

мишићима.



Овај деформитет

кичменог стуба честокичменог стуба често

срећемо код гојазне

деце, али није реткост

ни код мршаве деце где

имамо неочекивано

велики стомак, што је у

ствари опуштенаствари опуштена

трбушна мускулатура.



Вежбе за кориговање лордозе



Лордоза

Нормална вредност
лордозе у лумбалнојлордозе у лумбалној
регији износи 15-30
степени.Најчешћи
симптоми лордозе су
замор, бол у леђима и
неспособност за већи
напорнапор



Поремећаји грудног коша

У народу је овај
деформититет познатдеформититет познат
као “кокошје груди”

Груди су спљоштене а 
грудна кост је својим 
доњим делом подигнута 
унапред и нагоре.

Овај дефомититет настајеОвај дефомититет настаје
услед поремећаја
метаболизма калцијума,
рахитиса.



Издубљене груди

За разлику од
испупчених груди,испупчених груди,
где се грудна кост
својим доњим делом
подиже напред и
нагоре, код
издубљених груди уиздубљених груди у
доњем делу грудне
кости се налази
удубљење.



Поремећаји доњих екстремитета

Х“ ноге 

„X” ноге карактеришу„X” ноге карактеришу
приљубљена колена
и раздвојена
стопала, која су у
пронацији и пете у
валгус положајувалгус положају



„O“ ноге

Представља чест 
деформитет са 
израженом бочном 
конвексититетом, 
односно тупим 
углом између углом између 
потколенице и 
натколенице



Сабљасте ноге

ПредстављаПредставља
деформитет који се
одликује
хиперекстензијом
колена.



Равно стопало

Представља најчешћиПредставља најчешћи
деформитет доњих
екстремитета



Издубљено стопало

За разлику од равногЗа разлику од равног
стопала ово је
динамички
деформититет који
настаје услед нарушене
равнотеже у снази
мишића потколенице имишића потколенице и
стопала





Поремећаји врата

Тортиколис је
деформитет когадеформитет кога
карактерише бочна
нагнутост
(инклинација) главе и
врата на болесну страну
и торзија лица на
супротнусупротну



Дистрофије

Мишичне дистрофије су
групе наследних,групе наследних,
прогресивних
поремећаја мишића
који резултирају
мишићном слабошћу, а
међусобно се разликују
по одређеномпо одређеном
распореду захваћености
мишића.



Мишићна дистрофија

Мишићна дистрофија јеМишићна дистрофија је
прогресивна, наследна
болест која урушава
мишиће који
контолишу покрете те
они пропадају и слабе.



Мишична дистрофија Душен

То је наследни поремећај
везан уз хромозом Х, авезан уз хромозом Х, а
карактерише је
прогресија мишићне
слабости у горњим
деловима удова што
проузрокује пропадање
мишићних влакана којимишићних влакана који
се замењују везивним
ткивом



Симптоми Душенове дистрофије се појављују у добу
од 3 до 7 године живота. Прво што је за околину
уочљиво јесте успорени развој моторике код детета.уочљиво јесте успорени развој моторике код детета.
Ово се испољава кроз лошу покретљивост, дете
оболело касније почиње да хода, често пада,
„неспретно је“, „лењо за ходање“ и има потешкоће
приликом покушаја брзог ходања и приликом пењања
уз степенице. Када дечаци проходају, може се
приметити удебљање листова на ногама и „гегави“приметити удебљање листова на ногама и „гегави“
ход



До момента јасног појављивања болести, болест је
већ најмање 40% мишићних влакана уништила или
оштетила. Ослабљена мускулатура на стомаку иоштетила. Ослабљена мускулатура на стомаку и
леђима води ка све израженијем ограничењу
покретљивости ( контракте) на куковима (бедрима) и
горњим скочним зглобовима а мање на коленим
зглобовима.
Без адекватног лечења оболела деца постају са 8-12
година неспособна за ход, односно морају користитигодина неспособна за ход, односно морају користити
инвалидска колица.



Парализа

Парализа или одузетост

је потпуни губитакје потпуни губитак
мишићних функција
једне или више
мишићних група.
Парализа обићно
укључује и губитак
осечаја уосечаја у
парализованом делу
тела.



Церебрална парализа

Церебрална парализа је
стање које настаје каостање које настаје као
последица веома раног,
непрогресивног
оштећења делова мозга.



Мултипла склероза

Мултипла склероза (МС)
је неуродегенеративноје неуродегенеративно
оболење које
првенствено захвата
белу масу централног
нервног система (мозга)



Мултипла склероза
захвата дугезахвата дуге
продужетке нервних
станица – аксоне, који
повезују различите
делове нервног система
преносећи информације
између мозга иизмеђу мозга и
циљаних органа (очију,
ногу ...)



Слика показује повећање 
ризика од оболевања од ризика од оболевања од 
мултипле склерозе са 
порастом географске 
ширине.



Хередитарна спастична параплегија

Хередитарна спастична
параплегија спада упараплегија спада у
болести централних
моторних неурона.

Код ове болести 
постепено се развија 
спастична слабост 
доњих екстремитета. доњих екстремитета. 



Параплегија  и  квадриплегија

Параплегија и
квадриплегија суквадриплегија су
називи за стања која
настају као последица
оштећења кичмене
мождине.



Спинална мишична атрофија

Спинална мишична
атрофија почиње да сеатрофија почиње да се
јавља око 6 месеца
живота детета и мање је
тешка јер је
напредовањње много
спорије са клиничком
сликом која јесликом која је
идентична са типом 1.
некада се спонтано
заустави.



Спина бифида

Спина бифида (SB) је
назив за расцепназив за расцеп
кичменог стуба због
којег настаје непотпуно
затварање кичмене
мождине.



Микроцефалија

Микроцефалија се
преводи као “малапреводи као “мала
глава” што указује да је
обим главе много мањи
у односу на узраст, пол,
висину, расу и
гестацијску старост.



Апраксија

Апраксија настаје као
последица дисфункцијепоследица дисфункције
делова мозга, нарочито
паријеталног режња
које могу настати због
различитих оболења
мозга (шлог, деменција,
тумори и др.).тумори и др.).



Arthrogryposis multiplex congenita

Деформитети постоје већ
на рођењу, настајена рођењу, настаје
симетрична фиброзна
анкилоза (укоченост)
многих или свих
зглобова тела



Дистонија

Дистомични невољни
покрети су релативнопокрети су релативно
спори и дуготрајни тако
да се одржавају
абнормални
(дистонични) положаји
тела и/или екстремитета
(увртање).(увртање).



ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ

Хронично оболење представља континуирани извор
стреса за адолесцента и његову породицу и може да
допринесе проблему у сучељавању са стресом и
поремећајима психосоцијалног функционисања.



Епилепсија

Реч “епилепсија” је грчког
порекла и значипорекла и значи
“шчепати, изненада
зграбити” и она
представља заједнички
назив за велику групу
анатомских и
функционалнихфункционалних
поремећаја мозга који
се испољавају
поновљеним нападима



Епилепсија је једна од
најчешћихнајчешћих
неуролошких болести и
јавља се у око 1 %
опште популације.



Тонично клинични напад (раније назива 
и Grand mal напад)

Почиње изненадним
губитком свести игубитком свести и
грчењем свих мишића
тела. Тада је лице у
грчу, очи полуотворене
са очним јабучицама
усмереним навише.
Вилице су укочене иВилице су укочене и
полуотворене и убрзо
долази до стезања
вилица и до угриза
језика.



Аспанс напад (Petit mal)

Одликује се наглим
почетком и завршеткомпочетком и завршетком
у виду прекида свести и
испадом других
менталних функција и
уз минималне моторне
знаке. Дете са овим
типом напада изненадатипом напада изненада
и нагло прекида
активност и у
буквалном смислу је
одсутна у току читавог
напада.



Фебрилне конвулзије

Фебрилна конвулзија се
најчешће јавља за временајчешће јавља за време
брзог раста телесне
температуре и она у
већини случајева
износи између 38,3 и
39,5 степени Целзијуса.



Клиничка слика конвулзија је веома драматична и
фрустрирајућа за сваког родитеља. Најчешће се нападфрустрирајућа за сваког родитеља. Најчешће се напад
испољава тако да дете изгуби свест, трза се на све
стране, очне јабучице су окренуте у једну страну,
појављује се кркљање и плавило око усана. Веома
често долази до паузе у којима дете не дише и које
наводе родитеље на помисао да ће дете умрети



Астма

Астма је хронична упала
дисајних путевадисајних путева
(бронхија) и у
зависности од тежине
болести може се
манифестовати
различитим
симптомима који сесимптомима који се
појављују као стални
или периодични.



Астму карактеришу две
компоненте :
бронхоконструкција и упала.бронхоконструкција и упала.
У самој подлози астме је
хронично запаљење слузнице
дисајних путева, најчешће је
алергијска, и она у фазама
погоршања проузрокује
стезање мишића малих
дисајних путева и појачано
стварање слузи а што доводистварање слузи а што доводи
до отежаног протока ваздуха и
проузрокује гушење и друге
симптоме болести



Бронхијална астма

Бронхијална астма
представља хроничнупредставља хроничну
упалу дисајних путева
са нападима сужења
бронхија. Од ње болују
милиони људи у целом
свету и представља
велики здравственивелики здравствени
проблем.



Дијабетес

Дијабетес (шећерна болест) представља поремећај
метаболизма карактеристичан хроничномметаболизма карактеристичан хроничном
хипергликемијом (повечаним нивоом шећера у крви)
а због поремећеног излучивања инсулина, деловања
инсулина или обоје.

Медицински назив за шећерну болест је “diabetes
melitus” што у преводу значи претерано мокрење
(diabetes), а реч melitus значи мед. У прошлости се ова(diabetes), а реч melitus значи мед. У прошлости се ова
болест дијагностиковала тако што се пробао урин
пацијента, и сладак укус урина је потврђивао
дијагнозу.



Симптоми дијабетеса су :
често и обилночесто и обилно
мокрење; жеђ; глад;
губитак на тежини;
умор/слабост; замагљен
вид.



Хемофилија

Најважнија болест

урођене коагулопатијеурођене коагулопатије
представља хемохилија.
Она представља
недостатак
антихемофиличног
глобулина А или
глобулина Б. Оба оваглобулина Б. Оба ова
облика болести су
наследна и то
рецесивно и ген се
налази на X хромозому.



Хемофилија се наслеђује
рецесивно везано за Xрецесивно везано за X
хромозом тако да
обољевају у великој
већини мушкарци јер
они имају само један X
хромозом. Жене могу
оболети само уколикооболети само уколико
су гени за овај фактор
коагулације мутирали
на оба хромозома, што
је доста ређе.



Леукемија

Акутна лимфоцитна
леукемија је болест којалеукемија је болест која
се карактерише
присуством незрелих и
абнормалних
лимфоцита у крви или
коштаној сржи. Многи
је карактеришу и каоје карактеришу и као
малугну болест крви
(рак крви)



Крв се састоји од крвних
ћелија и плазме у којојћелија и плазме у којој
су оне распршене,
крвне ћелије производи
коштана срж и
разликујемо црвена
(еритроцити) и бела
(леикоцити) крвна(леикоцити) крвна
зрнца.



Туберкулоза (TБЦ)

Туберкулоза је заразна
болест коју изазиваболест коју изазива
Mycobacterium
tuberculosis. У хуманој
патологији углавном се
узрокује хумани тип
бацила туберкулозе,
међутим, некадамеђутим, некада
узрочник могу бити и
друге врсте бацила.



Болест напада
респираторни апарат,респираторни апарат,
пре свега плућа мада
може да захвати и друге
органе. Бацил
туберкулозе назива се
још и Кохов бацил
према научнику који јепрема научнику који је
први открио и изоловао
ову бактерију 1882.
године.
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