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Специјална едукација и 
рехабилитација

 Данас у свету има преко пола милијарде људи који
имају проблеме које њихов живот чине битно тежим
од живота осталих људи.

 Овој огромној групи је неопходна посебна помоћ или Овој огромној групи је неопходна посебна помоћ или
нега, односно специфичан третман који ће им помоћи
да искористе и да максимално развију преостале
способности, како би њихова радна способност
порасла, а живот био квалитетнији.

 Болести, физичка оштећења, наследни и социјални
фактори проузрокују и условљавају стања која се
крећу од лакших физичких оштећења до потпуне
неспособности и дезинтеграцији личности као
биопсихосоцијалног бића



Специјална едукација и 
рехабилитација

 Научна област која проучава узроке и

функционалне последице оштећења,

инвалидности или хендикепа.инвалидности или хендикепа.

 Специјална едукација и рехабилитација

проучава и средства, методе и принципе

рехабилитације хендикепираних лица



Предмет специјалне едукације и 
рехабилитације

 Предмет је рехабилитација, едукација и

социјална заштита хендикепираних

особа, што подразумева истраживањеособа, што подразумева истраживање

био-психо-социјалних услова развоја

хендикепираних особа као и

истраживање садржаја, метода и

принципа рехабилитације, едукације и

њихове заштите.



Задаци специјалне едукације и 
рехабилитације

 Откривање узрока појаве и последице

оштећења,

 Истраживање услова настанка

хендикепа,

 Верификација садржаја, обима и метода

рада, и

 Разрада принципа и средстава

рехабилитације



Дефектологија – развој термина

 Педагогија лечења – hailpedagogija,

 Специјална педагогија,

 Дефектологија,

 Специјална едукација и рехабилитација



Однос специјалне едукације и 
рехабилитације са другим наукама

 Медицина,

 Педагогија, Педагогија,

 Психологија,

 Социологија.



Однос са медицином

 Медицина проучава узроке и болести које

доводе до појаве органских оштећења или

ограничења, а специјална едукација иограничења, а специјална едукација и

рехабилитација проучава функционалне

последице оштећења и истражује и истражује

појаве које доводе до појаве хендикепа.



Однос са педагогијом

 Педагогија се бави образовањем и васпитањем
опште популације, користећи одређене
методе, средства и принципе у настави, док семетоде, средства и принципе у настави, док се
специјална едукација и рехабилитација бави
образовањем и васпитањем хендикепиране
деце, такође користећи методе, принципе и
средства али који су прилагођени одређеној
врсти хендикепа



Однос са психологијом

 Психологија се бави проценом и

развојем опште популације (особама без

хендикепа), специјална едукација ихендикепа), специјална едукација и

рехабилитација се бави проучавањем

лица са нарушеним развојем, односно

бави се проценом способност и

изналажењем модела адаптације на

хендикеп



Однос са социологијом

 Социологија је наука о друштву, а

хендикеп се дефинише као сусрет

инвалидне особе са социјалноминвалидне особе са социјалном

средином, онда је јасно зашто се

хендикеп сматра социјалним феноменом

и зашто постоји тесна веза између

епецијалне едукације и рехабилитације и

социологије



Научна подручја у специјалној 
едукацији и рехабилитацији

 Историја специјалне едукације и
рехабилитације (бави се проучавањем
односа друштва према хендикепиранимодноса друштва према хендикепираним
особама)

 Општа специјална едукација и
рехабилитација (бави се проучавањем
законитости, терминологијом, методама
и принципима који се користе у
третману хендикепираних особа)



Гране специјалне едукације и 
рехабилитације

 Олигофренологија

 Сурдологија Сурдологија

 Тифлологија

 Логопедија

 Соматопедија

 Превенција и ресоцијализација лица са 

поремећајем у понашању



Називи за хендикепиране

У средњем веку :

 Убоги Убоги

 Ништи

 Кљасти

 Бедни

 Немоћни



Синоними за дефектност 

 Поремећени

 Ометени Ометени

 Оштећени

 Неспособни

 Абнормални

 Дефектни



Хуманији називи 

 Лица са сметњама у развоју

 Лица ометена у развоју Лица ометена у развоју

 Лица са психофизичким поремећајима

 Лица са психофизичким недостацима



Савремени називи

 Лица са посебним потребама

 Лица са тешкоћама социјалне  Лица са тешкоћама социјалне 

интеграције



терминологија

 Шта је хендикеп ?

 Хендикеп је губитак или ограничење Хендикеп је губитак или ограничење

могућности да се узме учешће у

животу заједнице на истом нивоу као

и остали. Овај термин описује тешкоће

са којима се особа са онеспособљењем

сусреће у свом окружењу



Светска здравствена организација 
WHO (1980)

 Хендикеп је неприлагођеност која је
произашла из оболења или инвалидности
и која ограничава или сперчава човека уи која ограничава или сперчава човека у
испуњавању његове друштвене улоге.
Значи, хендикеп је социјални феномен,
јер хендикепирана особа која је успешно
рехабилитована и социјално интегрисана
може постићи бољи друштвени статус
од особе која то није



Дефиниција београдске 
дефектолошке школе

 Хендикеп представља оштећење и његов

утицај на раст, развој, едукативни

процес и социјалну интеграцијупроцес и социјалну интеграцију

личности



Речник српског језика

 Хендикеп (handikap) је енглеска реч и

значи: отежавање, сметња, лишавање

вредности, непредвиђена незгода,вредности, непредвиђена незгода,

околност која спречава неку активност,

давање предност слабијем такмичару



Стандардна правила УН, 1994

 Хендикеп значи губитак или ограничење

могућности да се узме учешће у животу

заједнице на истом нивоу као и остали.заједнице на истом нивоу као и остали.

Овај термин описује тешкоће са којима

се особа са онеспособљавањем сусреће у

свом окружењу.



Термин : ИНВАЛИДНОСТ

 Изворно инвалидност потиче од

латинске речи invaliditas односно in

validus, што значи неспособан,validus, што значи неспособан,

невредан, неваљан и односи се на

неспособност, непостојање вредности и

изгубљене квалитете



инвалидност

 Је стање организма које је настало услед

болести, озледе или урођене мане које

имају за последицу трајно, делимичноимају за последицу трајно, делимично

или потпуно смањење способности

човека за нормалан социјални живот,

рад и привређивање



Однос : инвалидност - болест

 Појам инвалидности се битно разликује

од појма болести. Код болести оштећење

организма је делимићно и има својорганизма је делимићно и има свој

развојни ток.

 Када се говори о инвалидности реч је о

стационарном стању, које представља

стабилизовану последицу прележане

болести (повреде, мане..)



Термин инвалидност у светској 
литератури :

 Енгласки : invalidity, disability

 Француски : invaliditate Француски : invaliditate

 Италијански : invalidita

 Немачки : invaliditaten

 Руски : инвалидност6



Дефинисаност инвалидности у свету

Велика Британија: сматра

инвалидносшћу случај кад човек

“не може да добије и задржи“не може да добије и задржи

посао или да га самостално

обавља”;

Данска: “када се не може без

великих тешкоћа зарадити

колико је потребно за живот”;



 САД : “када је физичка способности за

рад или када је изазван неповољан

социјални положај”;социјални положај”;

 Италија: “када је способност

привређивања трајно смањена и то

код радника најмање за једну трећину,

а код службеника најмање за једну

половину нормалних прихода”



 Холандија : “кад нека особа не може трајно
или за дуже време, без нарочите помоћи и
нарочито мера да постигне одговарајуће
образовање и развитак у друштву”образовање и развитак у друштву”

 Србија : инвалидност се дефинише као стање
које код осигураника настане трајно и које
изазива смањење или губитак спосбности за
рад и то због промена у здравственом стању
које је проузроковано повредом на раду,
професионалном болешћу, повредом ван
рада или болешћу које се не могу отклонити
лечењем или медицинском рехабилитацијом



Међународна класификација 
болести, инвалидности и хендикепа, 
WHO 1980

 Инвлидност се дефинише као ограничење или

одуство способности за обављање активностиодуство способности за обављање активности

на начин и у обиму сматраним за људско биће

које је узроковано оболењем или оштећењем



Класификација инвалидности

 Етиолошка класификација : подразумева

наследност и стечена оштећења

 Функционална класификација :

- Физичка инвалидност

- Психичка инвалидност



Функционална класификација

1. Физичка инвалидност

- сензорна оштећења (вид, слух, говор)

- оштећење локомоторног апарата

- оштећење ЦНС

- оштећење периферног нервног система

- оштећење изазвана хроничним болестима

(срчана оболења, астма)



2. Психичка инвалидност

- ментална ретардација- ментална ретардација

- ментална оболења



Класификација инвалида

 Војни, мирнодопски, ратни

 Инвалиди рада Инвалиди рада

 Лица ометена у психофизичком развоју



термин : ометеност

 Ометеност је губитак или ограничење

могућности да се учествује у нормалном

животу заједнице под истим условима саживоту заједнице под истим условима са

осталим члановима те заједнице због

физичких или социјалних баријера

(међународна организција инвалида, 1981)



Термин : посебне потребе

 Односи се на особу која је

професионално дијагностификована и

која има физички или менталикоја има физички или ментали

недостатак који знатно ограничава једну

или више животних активности као што

су: ход, вид, слух, говор, дисање, брига о

себи, извођење мануелних задатака,

учење и рад



Деца са посебним потребама су пре

свега деца, али деца која одсвега деца, али деца која од

најранијег узраста захтевају

посебне – додатне услове за развој

С. Хрњица, 1997



Проф. др Радомир АрсићПроф. др Радомир Арсић



� 1. сметње прилагођавања или реактивни 

поремећаји:

� 1.1.сметње прилагођавања у детињству

� 1.2. сметње прилагођавања  у младости � 1.2. сметње прилагођавања  у младости 

� 2. поремећај друштвеног понашања



� Осећајне промене –појачана стрепња и други
облици страховања, затим мржња, љубомора,
бес, итд.

� Поремећај образаца понашања- супростављање,
појачана свадљивост, непослушност,појачана свадљивост, непослушност,
тврдоглавост, нагла туча, бекство, лагање, крађа,
итд.

� Сметња сазнајних функција - слабија пажња,
губитак занимања за учење, инхибиција, итд.

� Сметње спавања, узимања оброка. Полним 

занимањима, итд.



� Субјективни- потичу од саме особе, а карактеристике

особе су такве да угрожавају нормално прилагођавање у

односу на спољашњу средину. То су најчешће

емоционални и психички проблеми, неритмичност

спавања, ситости, глад, делања, неделања, спороспавања, ситости, глад, делања, неделања, споро

прилагођавање, као и прејаки одговори на промене у

околину.



� Породично окружење поремећаји понашања
се могу јавити и у складним породицама, али
постоје неке карактеристике које су заједничке
за породице у којима одрастају деца са
поремећајем у понашању:поремећајем у понашању:

- Став одбацивања и занемаривања детета,

- Осећај хладноће и емоционалне дистанце у
односу на децу,

- Повишена агресивност и садистичке тежње,

- Склоност ка моралном и физичком кажњавању
деце.



� Мање прихваћено дете ће се од стрепње бранити

агресијом и непријатељством .

� Често се као компензација недостатку породичне

топлине деца окрећу уличним групама и на тајтоплине деца окрећу уличним групама и на тај

начин задовољавати потребу за припадношћу.

� Поред тога губитак родитеља, развод за који дете

није пажљиво припремљено такође може да

доведе до поремећаја у понашању.



� Друштвено –културни утицаји- шира заједница у

којој дете проводи време такође може да утиче

на формирање облика неприлагођеног понашања

– ту спада предшколска установа, школа, групе

другова/другарица, улица, место становања,другова/другарица, улица, место становања,

средства јавног информисања.



� Реактивно понашање је временски одређено-значи
није трајно и резултат је како сам термин каже
реакције на неки догађај или стање (промена
средине живљења, губитак блиске особе,
застрашивања и непријатности, сукоб са
наставницима или друговима , итд.).наставницима или друговима , итд.).

Испољавање реактивних поремећаја: 

-Осећања-стрепња, туга, непријатност, љубомора.

-Сазнања- слаба пажња, губитак мотивације за 
учење, 



� Понашања: тврдоглавост, агресија, туча, свађа, 

бекство, лагање, крађа,итд.

� Поремећаји у сну, физиолошким потребама, 

исхрани и говору.



� Асоцијално понашање је поновљено или трајно
понашање које је у сукобу са друштвено
прихватљивим понашањем али не и у сукобу са
законом.

� Крађа- намерно и свесно присвајање туђих предмета� Крађа- намерно и свесно присвајање туђих предмета

� Бежање и скитање

� Лагање

� Недруштвена полна понашања

� Деликвенција - то су форме понашања које су
санкционисане законом с тим што деца до 14 година
нису кривично одговорна



� Учитељ који поставља јасна правила у руковођењу 

одељењем,

� Подвући оно што се од ученика очекује и што
ученик може, како би дете имало јасне координате за
своје понашање,своје понашање,

� Такав ученик би требало да седи ближе учитељу,

� Седи са учеником који по свом понашању може да
буде модел за овог ученика,

� Континуирано усмеравање пажње детета 

� Пружити прилику ученику да се осети корисним и
једнаким са осталом децом



ПОРЕМЕЋАЈ ПАЖЊЕПОРЕМЕЋАЈ ПАЖЊЕ / / 

ХИПЕРАКТИВНИ ПОРЕМЕЋАЈХИПЕРАКТИВНИ ПОРЕМЕЋАЈ

(ADHD)(ADHD)

A = A = Attention   /Attention   /пажњапажња, , позорностпозорност//

D = D = Deficit    /Deficit    /дефицитдефицит, , недостатакнедостатак//
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D = D = Deficit    /Deficit    /дефицитдефицит, , недостатакнедостатак//

H = H = Hyperactivity  Hyperactivity  

D = D = Disorder  /Disorder  /поремећајпоремећај//



 РазвојниРазвојни поремећајпоремећај самоконтроле,самоконтроле,

познатпознат каокао хиперактивностхиперактивност јеје

заправозаправо поремећајпоремећај пажње,пажње, праченпрачен

немиромнемиром ии импулсивношжуимпулсивношжу..
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немиромнемиром ии импулсивношжуимпулсивношжу..

 Развојни поремећајРазвојни поремећај kkоји је почео да се оји је почео да се 
изучава од почетка 20 векаизучава од почетка 20 века



Досадашњи називиДосадашњи називи::

 Минимално мождано оштећењеМинимално мождано оштећење

 Минимална церебрална дисфункцијаМинимална церебрална дисфункција––
MCDMCD

 Минимална мождана дисфункцијаМинимална мождана дисфункција
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 Минимална мождана дисфункцијаМинимална мождана дисфункција

 хиперактивност хиперактивност 

 Психооргански синдромПсихооргански синдром

 Хиперкинетски поремећајХиперкинетски поремећај

 Дефицит пажњеДефицит пажње -- ADD ADD 

 ADHDADHD



 ПремаПрема ДијагностичкомДијагностичком ии статистичкомстатистичком

приручникуприручнику заза менталнементалне поремећајепоремећаје ––
DSMDSM--IVIV ((19941994)),, битнобитно обележјеобележје тогтог

поремећајапоремећаја јеје трајнитрајни моделмодел непажњенепажње

и/илии/или хиперактивногхиперактивног--импулсивногимпулсивног
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и/илии/или хиперактивногхиперактивног--импулсивногимпулсивног

понашањапонашања којикоји јеје чешћичешћи ии тежитежи одод

типичногтипичног заза особеособе одговарајућегодговарајућег

развојногразвојног степенастепена (DSM(DSM--IV)IV)..



Сметње се јављају у подручјуСметње се јављају у подручју::

 моторикемоторике //немир,немир, неспретност,неспретност,
нестабилност,нестабилност, цртежцртеж нене одговараодговара старосномстаросном
добудобу//

 пажњепажње //краткотрајнакраткотрајна,, неселективна,неселективна, -- нијеније
успостављенауспостављена хијерархијахијерархија важнихважних ии мањемање
важнихважних догађаја,догађаја, свакисваки подражајподражај јеје заза детедете
подједнакоподједнако важноважно/,/, уумормор

ЕмоцијаЕмоција ии социјалнихсоцијалних односаодноса//тешкоћетешкоће уу
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 ЕмоцијаЕмоција ии социјалнихсоцијалних односаодноса//тешкоћетешкоће уу
контроликонтроли нагона,нагона, недостатакнедостатак кочницакочница нана
соматскомсоматском ии нана емоционалномемоционалном плануплану//--
имплусивност,имплусивност, експлосивност,експлосивност, низакнизак прагпраг
толеранцијетолеранције нана
фрустрацијуфрустрацију,,непредвидљивост,непредвидљивост, присуствоприсуство
агресивностиагресивности,, „„лошилоши““ ии „„добридобри““ данидани,,
дезорганизованостдезорганизованост



НаНа плануплану перцепцијеперцепције // лошалоша проценапроцена
величина,величина, удаљености,удаљености, односиодноси
лоши/добри,лоши/добри, лошалоша оријентацијаоријентација уу
времену,времену, лошалоша способностспособност
прецртавањапрецртавања фигура,фигура, проблемипроблеми уупрецртавањапрецртавања фигура,фигура, проблемипроблеми уу
разликовањуразликовању деладела одод целинецелине

 УУ подручјуподручју когнитивнихкогнитивних функцијафункција
//лошелоше апстрактноапстрактно мишљење,мишљење,
дезорганизованодезорганизовано размишљање,размишљање,
тешкоћетешкоће уу стварањустварању концепта,концепта, тешкоћетешкоће
памћења,памћења, поремећајпоремећај читања,читања, писања,писања,
рачуњањарачуњања......//
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Карактеристична понашања детета са АДХД Карактеристична понашања детета са АДХД 

синдромомсиндромом::

 Изразита нестрпљивостИзразита нестрпљивост

 Психомоторни немирПсихомоторни немир

 Тешкоће у организацијиТешкоће у организацији ((заборављају, губе прибор, књиге, заборављају, губе прибор, књиге, 
упустваупуства...)...)

 Раде пребрзо и чинеРаде пребрзо и чине ““непотребненепотребне“ “ грешкегрешке

 На питања пребрзо одговарају, без размишљањаНа питања пребрзо одговарају, без размишљања

 Нису способна да следе упуства која се дају целој групиНису способна да следе упуства која се дају целој групи
 Не успевају да упамте упуство, иако немају проблем са Не успевају да упамте упуство, иако немају проблем са 
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 Не успевају да упамте упуство, иако немају проблем са Не успевају да упамте упуство, иако немају проблем са 
памћењемпамћењем

 Писмени радови су им најчешће Писмени радови су им најчешће ““збрканизбркани””
 Неспретно јеНеспретно је, , испадају му ствари, лако посрне и паднеиспадају му ствари, лако посрне и падне
 Претерано је причљивоПретерано је причљиво

 Често мења активност остављајући претходну недовршенуЧесто мења активност остављајући претходну недовршену

 Често много пита а не сачека одговорЧесто много пита а не сачека одговор
 Лако га је омести у било којој активностиЛако га је омести у било којој активности
 Склоно је да се поведе заСклоно је да се поведе за „„бучнијомбучнијом“ “ децомдецом

 Неуједначен успех у различитим предметимаНеуједначен успех у различитим предметима

 Не успева да мисли на логичан и разумљив начинНе успева да мисли на логичан и разумљив начин



Основни симптоми овог поремећаја суОсновни симптоми овог поремећаја су
хиперактивностхиперактивност,  ,  импулсивностимпулсивност,  ,  

непажњанепажња
ХИПЕРАКТИВНОСТХИПЕРАКТИВНОСТ сесе огледаогледа уу случајнојслучајној

активностиактивности којакоја јеје неорганизовананеорганизована ии нијеније
усмеренаусмерена премапрема постављеномпостављеном циљуциљу..

ИМПУЛСИВНОСТИМПУЛСИВНОСТ јеје реаговањереаговање којекоје нене
укључујеукључује размишљањеразмишљање оо могућиммогућим
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укључујеукључује размишљањеразмишљање оо могућиммогућим
последицамапоследицама понашањапонашања..

НЕПАЖЊАНЕПАЖЊА сесе огледаогледа уу тешкоћаматешкоћама уу
концентрацији,концентрацији, појачанојпојачаној расејаности,расејаности,
смањеномсмањеном распонураспону опрезношћу,недовољнојопрезношћу,недовољној
способностиспособности слушањаслушања штошто отежаваотежава слеђењеслеђење
упуства,упуства, тете проблемупроблему завршавањазавршавања започетихзапочетих
активностиактивности..



ЧестоЧесто тресутресу рукамарукама илиили ногаманогама илиили
сесе врпољеврпоље нана столицистолици

НеНе могумогу дугодуго мирномирно дада седеседе нана
једномједном месту,месту, заза раднимрадним столомстолом

ХИПЕРАКТИВНОСТ…
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једномједном месту,месту, заза раднимрадним столомстолом

ЧестоЧесто сусу уу ““погонупогону”” иликаоиликао дада ихих
““покрећепокреће мотормотор””

Често претерано причају



Често “истрчавају” са одговорима и пре
него што је довршено питање

Прескачу странице код читања или иду
директно на крај књиге

“затвореник” је тренутка

ИМПУЛСИВНОСТ…
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“затвореник” је тренутка

нестрпљивост (нпр.проблем чекања у
реду)

Неоромишљене реакције

Тешко пролонгирају задовољење жеље,
тешко чекају неки догађај – имају мањак
планирања

Тешко се одупиру тренутном искушењу



ИМПУЛСИВНОСТ…

.

ЧестаЧеста понашањапонашања:: нене слушајуслушају наредбенаредбе,,
упустваупуства,, започињузапочињу разговорразговор уу

неприкладнонеприкладно времевреме,, претеранопретерано

прекидајупрекидају друге,друге, ометајуометају друге,друге, грабеграбе
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прекидајупрекидају друге,друге, ометајуометају друге,друге, грабеграбе

туђетуђе предмете,предмете, дирајудирају ствариствари којекоје нене биби

смели,смели, лудирајулудирају се,се, другидруги сесе могумогу

жалитижалити дада нене могумогу доћидоћи додо речиречи



Не слушају кад им се директно обраћа

Проблем у пажљивом слушањи и читању

“Oдлете” усред  разговора

Кратка концентрација

Лако се ометеју од околине

НЕПАЖЊАНЕПАЖЊА……
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Лако се ометеју од околине

Проблем у организацији

Врло брзо се досађују

Често губе ствари потребне за испуњавање

задатака или активности (нпр. Играчке, школски

прибор, оловке, књиге, алат)



СимптомиСимптоми импулсивностиимпулсивности могумогу довестидовести додо

кршењакршења породичних,породичних, интерперсоналнихинтерперсоналних ии

образовнихобразовних правила,правила, посебнопосебно уу пубертетупубертету.. УУзз

импулсивностимпулсивност сечестосечесто јављајавља ии

ЕМОЦИОНАЛНАЕМОЦИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТНЕСТАБИЛНОСТ којакоја сесе

изражаваизражава крозкроз::
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 Ниска толеранција фрустрацијеНиска толеранција фрустрације

 Провале бесаПровале беса

 СоцијалноСоцијално повлачењеповлачење ((изолација,изолација,

осамљивањеосамљивање))

 OOкривљење других за сопствене проблемекривљење других за сопствене проблеме

 Претерана осетљивост на критикуПретерана осетљивост на критику



ТЕШКОЋЕ ВЕЗАНЕ ЗАТЕШКОЋЕ ВЕЗАНЕ ЗА ADHDADHD

 Ниско самопоштовањеНиско самопоштовање

 Слаб школски успехСлаб школски успех

 Конфликти са ауторитетимаКонфликти са ауторитетима

 Секундарни поремећаји понашањаСекундарни поремећаји понашања
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 Секундарни поремећаји понашањаСекундарни поремећаји понашања

 Анкциозност и депресијаАнкциозност и депресија

 Ноћно мокрењеНоћно мокрење

 Поремећај говора и језикаПоремећај говора и језика

 Алергије, поремећај спавања, ноћне мореАлергије, поремећај спавања, ноћне море



Слаб школски успех се јавља на Слаб школски успех се јавља на 

неколико начинанеколико начина

 НекаНека децадеца сусу неуспешнанеуспешна уу свемусвему

 НекаНека децадеца сусу циљаноциљано неуспешнанеуспешна ((нпрнпр..
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 НекаНека децадеца сусу циљаноциљано неуспешнанеуспешна ((нпрнпр..
ИсторијаИсторија илиили читањечитање лектирелектире))

 кодкод некихнеких јеје проблемпроблем сниженаснижена

интелигенцијаинтелигенција ((реткаретка појавапојава))



Конфликти са ауторитетимаКонфликти са ауторитетима

 ЊиховоЊихово стањестање честочесто доводидоводи додо конфликатаконфликата

саса ауторитетимаауторитетима уу школишколи ии породици,породици, јерјер сесе

немогућностнемогућност примереногпримереног посвећивањапосвећивања

задацимазадацима којикоји захтевајузахтевају трајнијитрајнији

менталниментални напорнапор честочесто тумачитумачи каокао знакзнак
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менталниментални напорнапор честочесто тумачитумачи каокао знакзнак

љењости,љењости, слабогслабог осећајаосећаја одговорностиодговорности ии

супростављањасупростављања

 УУ породиципородици сусу честочесто поремећенипоремећени односиодноси

родитељродитељ -- детедете јерјер различитостразличитост симтоматскогсимтоматског

понашањапонашања наводинаводи родитељеродитеље нана уверењеуверење дада

јеје проблематичнопроблематично понашањепонашање намернонамерно



Истраживања спроведене у САДИстраживања спроведене у САД--у показала су у показала су 

да хиперактивна деца имају следеће проблеме да хиперактивна деца имају следеће проблеме 

везане за учењевезане за учење::

 9090%% хиперактивнехиперактивне децепоказуједецепоказује смањенусмањену

продуктивностпродуктивност уу школскомшколском радураду

 9090%% хиперактивнехиперактивне децедеце постижепостиже сниженснижен

успехуспех уу школишколи
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успехуспех уу школишколи

 2020%% хиперактивнехиперактивне децедеце имаима тешкоћетешкоће саса

читањемчитањем

 6060%% хиперактивнехиперактивне децедеце имаима озбиљнеозбиљне

потешкоћепотешкоће саса рукописомрукописом

 3030%% хиперактивнехиперактивне децедеце прекидапрекида

школовањешколовање



Етиологија Етиологија 

ПремаПрема различитимразличитим теоријаматеоријама ии

истраживањимаистраживањима узроциузроци сесе налазеналазе уу

подручјуподручју::

--наслеђивања наслеђивања 
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--наслеђивања наслеђивања 

--поремећеног функционисања мозгапоремећеног функционисања мозга

--неуробиолошких поремећајанеуробиолошких поремећаја

--социјалних поремећајасоцијалних поремећаја

--патологије породичних односапатологије породичних односа

--емотивних проблемаемотивних проблема



Према најновијим истраживањимаПрема најновијим истраживањима

 ПоремећајПоремећај имаима уу највећојнајвећој меримери
биолошкубиолошку основуоснову ((илиили оштећењеоштећење
мозгамозга илиили поремећајпоремећај уу развојуразвоју мозгамозга),),
чемучему уу великојвеликој меримери доприноседоприносе генетскигенетски
ии наследнинаследни факторифактори..
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ии наследнинаследни факторифактори..

 ПосебноПосебно сусу захваћенизахваћени фронталнифронтални
режњеви,режњеви, односноодносно центрицентри којикоји сусу
одговорниодговорни заза инхибицијуинхибицију понашања,понашања,
трајност,трајност, отпорностотпорност нана дистракцијудистракцију ии
самоконтролусамоконтролу..



Учесталост појављивања, пол Учесталост појављивања, пол 

и добаи доба

 ADHDADHD сесе јављајавља препре 77..годинегодине животаживота..
ДијагнозуДијагнозу јеје тешкотешко поставитипоставити препре 44.. –– 55..
годинегодине животаживота јерјер јеје карактеристичнокарактеристично
понашањепонашање децедеце тете добидоби варијабилноваријабилно ии
постављајупостављају имим сесе мањимањи захтевизахтеви заза трајнијимтрајнијим
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постављајупостављају имим сесе мањимањи захтевизахтеви заза трајнијимтрајнијим
одржавањемодржавањем пажњепажње..

 ПроцењујеПроцењује сесе дада сесе ADHDADHD јављајавља кодкод 55--77 %%
школскешколске децедеце ии тото 44 додо 55 путапута чешћечешће кодкод
дечакадечака уу односуодносу нана девојчицедевојчице..

 ХиперактивностХиперактивност ии импулсивностимпулсивност сесе чинечине дада
нестајунестају илиили слабеслабе саса годинама,годинама, алиали
немогућностнемогућност пажњепажње ии недостатакнедостатак
организацијеорганизације остајуостају непромењенинепромењени..



Значајни фактори у поступку Значајни фактори у поступку 

дијагностикедијагностике::

-- ЦиљаниЦиљани интервјуиинтервјуи саса дететом,дететом,
родитељима,родитељима, наставнициманаставницима

-- ПодациПодаци оо развојуразвоју ((понашању,понашању,
болестима,болестима, поремећајимапоремећајима))
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болестима,болестима, поремећајимапоремећајима))

-- Дијагностичке скалеДијагностичке скале

-- Лабораторијски налазиЛабораторијски налази

-- Анализаснимка рада мозгаАнализаснимка рада мозга

-- Телесни преглед дететаТелесни преглед детета



Друга стања која могу изгледати каоДруга стања која могу изгледати као

ADHDADHD

 Поремећај вида и слухаПоремећај вида и слуха

 Епилептички нападиЕпилептички напади

 Трауме главеТрауме главе

Акутне или хроничне медицинске Акутне или хроничне медицинске 
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 Акутне или хроничне медицинске Акутне или хроничне медицинске 
болестиболести

 Лоша исхранаЛоша исхрана

 Недостатак спавањаНедостатак спавања

 Нуспојаве неких лекова или дрогаНуспојаве неких лекова или дрога



Савети за наставнике, правила за учењеСавети за наставнике, правила за учење

 ПрихватитеПрихватите детедете каокао вреднувредну особу,особу, општиопшти
односоднос премапрема дететудетету требатреба дада будебуде позитиван,позитиван,
добронамерандобронамеран

 УсмеритеУсмерите сесе нана позитивнопозитивно,, ooмогућитемогућите
дететудетету осећајосећај компетентностикомпетентности..
ПоткрепљујтеПоткрепљујте пожељна,пожељна, позитивнапозитивна
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ПоткрепљујтеПоткрепљујте пожељна,пожељна, позитивнапозитивна
понашањапонашања

 ЈасноЈасно дефинишитедефинишите превилапревила понашањапонашања
((позитивна,позитивна, израженаизражена уу терминиматерминима
пожељнихпожељних понашањапонашања аа нене забраназабрана)) –– детедете
саса ADHDADHD поремећајемпоремећајем требатреба структуирануструктуирану
ситуацијуситуацију ии јаснејасне границегранице вишевише негонего другадруга
децадеца



 РазликујтеРазликујте немогућностнемогућност одод
непослушностинепослушности

 Разделите Разделите градиво на више мањих деловаградиво на више мањих делова, , 

структуирајтеструктуирајте околинуоколину такотако дада детедете успешноуспешно
завршизаврши задатакзадатак (ставите(ставите нагласакнагласак нана онооно штошто
можеможе радијерадије негонего нана онооно штошто нене можеможе
учитнити)учитнити)
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учитнити)учитнити)

 ИзбегавајтеИзбегавајте исмејавањеисмејавање придикепридике илиили
критиковањекритиковање

 Игноришие непожељно понашањеИгноришие непожељно понашање

 КадаКада дајетедајете упуствоупуство целомцелом разреду,разреду,
станитестаните крајкрај хиперактивногхиперактивног ученикаученика

 НЕНЕ истичитеистичите предпред разредомразредом дететовадететова
ограничењаограничења



ПреферирајтеПреферирајте усменоусмено испитивањеиспитивање уместоуместо

писменог,писменог,

 уколикоуколико јеје потребнопотребно,, продужитепродужите муму времевреме

рада,рада,

 смањите смањите опсег задатог материјала али не опсег задатог материјала али не 

и његову тежину,и његову тежину,

 фрустрацијафрустрација токомтоком наставенаставе сесе можеможе смањитисмањити

одобравањемодобравањем краткихкратких паузапауза илиили излазакаизлазака изиз
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одобравањемодобравањем краткихкратких паузапауза илиили излазакаизлазака изиз

разредаразреда

 социјалнесоцијалне вештиневештине могумогу сесе учитиучити ии

развијатиразвијати ии уу разреднојразредној средини,средини, одод чегачега ћеће

свасва децадеца иматиимати користикористи..

 од изузетне је важностиод изузетне је важности сарадња родитеља сарадња родитеља 

и наставникаи наставника



Чаробни штапић за овакве

тешкоће не постоји а када би

постојао био би састављен од:

 стрпљења
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 стрпљења

 смирености

 оптимизма

 похвале када год је то 

могуће



7 7 основних принципа основних принципа 

васпитања детета са васпитања детета са 
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ADHD ADHD синдромомсиндромом



1. 1. ННепосредна повратна епосредна повратна 

информација и последицеинформација и последице

 КадаКада сесе желижели променитипроменити непожељнанепожељна

понашања,понашања, дететудетету требатреба пружитипружити

наградунаграду ии повратнуповратну информацијуинформацију кадакада
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наградунаграду ии повратнуповратну информацијуинформацију кадакада

сесе понашапонаша нана пожељанпожељан начинначин ии брзебрзе

негативненегативне последицепоследице заза непожељнонепожељно

понашањепонашање..



2. 2. Пружајте чешће повратну Пружајте чешће повратну 

информацијуинформацију

 ХиперактивнаХиперактивна децадеца требајутребају повратнеповратне

информацијеинформације ии последицепоследице бржебрже ии

чешћечешће негонего другадруга децадеца..
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 НпрНпр.. УместоУместо дада чекатечекате дада детедете завршизаврши

саса решавањемрешавањем целогцелог низаниза задатка,задатка, дада

биби стесте гага похвалили,похвалили, виви муму доделитедоделите

награднинаградни бодбод заза свакисваки решенирешени задатакзадатак..



3. 3. Користите веће и снажне Користите веће и снажне 

последицепоследице

 Како би се подстакло да заврши неки задатак,

поштује правила или да се добро понаша,

оно треба снажније последице него друга

деца.
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 Природа самог поремећаја захтева да се

користе веће, значајније и понекад

материјалне последице како би се развила и

одржавала позитивна пажња хиперактивног

детета.



4. 4. Користите подстицаје а не Користите подстицаје а не 

казнеказне
 КодКод хиперактивнехиперактивне децедеце нарочитонарочито вредивреди

правилоправило позитивнопозитивно препре негативногнегативног

 КадаКада желитежелите дада променитепромените неконеко
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 КадаКада желитежелите дада променитепромените неконеко

непожељнонепожељно понашањепонашање потребнопотребно јеје

одлучитиодлучити којимкојим позитивнимпозитивним

понашањемпонашањем ћетећете гага заменитизаменити..



5. 5. Настојте бити конзистентни Настојте бити конзистентни 

(јасни)(јасни)

 значизначи свакисваки путпут реагујтереагујте нана одређеноодређено

понашањепонашање илиили ситуацију,ситуацију, попо могућствумогућству

нана истиисти начинначин

3232



6. 6. Имајте на уму природу Имајте на уму природу 

поремећајапоремећаја

 Покушајте сеПокушајте се дистанцирати од дистанцирати од 
ситуацијеситуације

 НемојтеНемојте дозволитидозволити дада ВашВаш сопственисопствени

осећајосећај вредностивредности постанепостане везанвезан узуз тото
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осећајосећај вредностивредности постанепостане везанвезан узуз тото

јестејесте илиили нене успелиуспели „подетити“„подетити“ неконеко

понашањепонашање..

 КадаКада ситуацијаситуација измакнеизмакне контроликонтроли илиили

нене завршизаврши сесе онакоонако какокако стесте ВиВи

предвидели,предвидели, никаконикако немојтенемојте закључитизакључити

дада стесте ВиВи лошлош учитеључитељ илиили лошалоша особаособа..



7. 7. Вежбајте опраштањеВежбајте опраштање

 Опраштање је пре-важан принцип у
васпитању детета, али често га тешко
спроводимо у свакодневном животу.

 Вежбање опраштања значи размислити о
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 Вежбање опраштања значи размислити о
дететовим ” преступима” и опростити му их;

затим пустите да Вас прођу осећаји љутње,
разочарења, замерања, повреде и на крају
oпростите сами себи за грешке које сте
направили у васпитању тога дана.



Третман Третман 

 УУ литературилитератури сесе каокао најкориснијенајкорисније ии

научнонаучно проверенепроверене методеметоде наводенаводе::

Психосоцијални приступиПсихосоцијални приступи
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 Психосоцијални приступиПсихосоцијални приступи

 фармакотерапијафармакотерапија



Психосоцијални приступиПсихосоцијални приступи

Бихевиор терапијаБихевиор терапија

Породична терапијаПородична терапија

Тренинг социјалних вештинаТренинг социјалних вештина

Учење академских вештинаУчење академских вештина
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Учење академских вештинаУчење академских вештина

Индивидуална психотерапијаИндивидуална психотерапија

Когнитивно бихевиорална терапијаКогнитивно бихевиорална терапија

Терапеутска реакцијаТерапеутска реакција

Мултимодални третманМултимодални третман



фармакотерапијафармакотерапија

 ПрепорукаПрепорука јеје дада сесе уу такавтакав третмантретман

кренекрене самосамо акоако сусу проблемипроблеми такотако

интензивниинтензивни дада другидруги третмантретман нене даједаје

резултатерезултате
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резултатерезултате

 ЛековиЛекови сесе обичнообично комбинујукомбинују саса некимнеким одод

психосоцијалнимпсихосоцијалним техникаматехникама



ЛОГОПЕДИЈА
(ПОРЕМЕЋАЈИ ГОВОРА

- ПРЕДАВАЊА- ПРЕДАВАЊА
Проф.др Радомир

ЛОГОПЕДИЈА
ПОРЕМЕЋАЈИ ГОВОРА И ЈЕЗИКА)

ПРЕДАВАЊА -ПРЕДАВАЊА -
Радомир Арсић



Говор је стечена функција
се имитирањем

 Фактори развоја говора

1. БИОЛОШКИ –
перцепција, кинестетички
правилна функција ЦНС
органа;органа;

2. ПСИХОЛОШКИ – уредан
складу са узрастом, повољна
и личне карактерне црте;

3. СОЦИОЛОШКИ – довољно
из спољашне средине и
односу на узраст и помоћу
модела

стечена функција и учи 
имитирањем околине

говора :

аудитивна и визуелна
кинестетички и тактилни осети,

и правилна грађа говорних

уредан сазнајни развој, IQ у
повољна емоционална клима

;

довољно говорних подстицаја
и то у адекватно време у

помоћу правилних говорних



Говор се развија као
комуникација може да се

1. ВЕРБАЛНО – ОРАЛНО

2. НЕВЕРБАЛНО – ЗНАКОВНО
гест, прстна азбука
хирологија)

вербални – орални, а
се остварује :

ОРАЛНО – говором и

ЗНАКОВНО – писмо,
(дактилологија или



ФАЗЕ ГОВОРНО
РАЗВОЈА

ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКОГ 
РАЗВОЈА

1. ПРЕЛИНГВАЛНА 
ФАЗАФАЗА

2. ЛИНГВАЛНА ФАЗА

3. ПОСТЛИНГВАЛНА 
ФАЗА



ПРЕЛИНГВАЛНА

 Први крик новорођенчета

 Од 6. недеље до 6. месеца
увежбава покрете говорних
са звуком који производи својом

 Од 6-тог до 9-тог месеца
почиње удвајање слогова
посматра и имитира говор
реч и може да на захтев покаже

 Између 9-тог и 12-тог месеца
имитира говор одраслих и у
припреми за говор долази прво
а затим до гласовне контракције

ПРЕЛИНГВАЛНА ФАЗА

новорођенчета

месеца – ГУКАЊЕ, дете
говорних органа и доводи их у везу

својом вокалном игром;

месеца – ТЕПАЊЕ, дете
слогова, почиње пажљивије да
говор одраслих, разуме по неку

покаже очи, нос, уста и сл.

тог месеца дете почиње да 
одраслих и у овој прелингвалној фази –

долази прво до говорне експанзије 
контракције



ЛИНГВАЛНА
 Почиње првом изговореном
прва свесна употреба речи
представља реченицу
године живота). Најчешће
гласови су : А, М, П, Н

 Око 2-ге године живота
речи, а разумевање говора

 Речник расте брже од артикулације

 Са три године дете располаже
свих самогласника и дела
Најтеже се усвајају гласови
Љ, Њ.

ЛИНГВАЛНА ФАЗА
изговореном реченицом. То је 

употреба речи и та једна реч 
реченицу (период око прве 

Најчешће употребљавани 
П, Н, Т, Б, Е, К.

живота дете поседује око 50 
разумевање говора је све веће.

брже од артикулације

дете располаже изговором 
самогласника и дела консонанта. 

усвајају гласови : Ч, Џ, Ш, Ж, Р, 



ГОВОРНИ ПОРЕМЕЋАЈИ

 Говорни
представљају
изговарању
изражавању којиизражавању који
захвате све модалитете
и гласа, структуру
артикулацију, читање

ГОВОРНИ ПОРЕМЕЋАЈИ

поремећаји
неправилност у
и језичком

који могу дакоји могу да
модалитете говора
структуру језика,
читање и писање



УЗРОЦИ ГОВОРНЕ

1. ФИЗИОЛОШКИ - малформације
органска оштећења ЦНС-
каналисању и обради експресивног

2. ПСИХОСОЦИЈАЛНИ
(недовољни или неисправни
двојезичност, психогени фактори

ГОВОРНЕ ПАТОЛОГИЈЕ

малформације говорних органа,
-а, сметње слуха, слабост у

експресивног говора.

– социјални услови живота
неисправни говорни подстицаји),

фактори



Класификација
патологије

1. ПОРЕМЕЋАЈ ГЛАСА

1. 1. Поремећај артикулације

1.2.  Поремећај ритма и темпа

1.3.  Говорни негативизам1.3.  Говорни негативизам

2. ПОРЕМЕЋАЈ ЈЕЗИКА

2.1. Афазије

2.2. Дисфазије

2.3. Алалије

Класификација говорне 
патологије

артикулације

ритма и темпа говора

негативизамнегативизам

ЈЕЗИКА



ПОРЕМЕЋАЈИПОРЕМЕЋАЈИ ГЛАСА

 КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ГЛАСА :ГЛАСА :

- интензитет,

- висина,

- боја



ПОРЕМЕЋАЈИ

• Узроци поремећаја гласа

1. ОРГАНСКИ – конгениталне
хроничне упале, малигнихроничне упале, малигни
механичке повреде.

2. ФУНКЦИОНАЛНИ – психогена
емоционални стресови

ПОРЕМЕЋАЈИ ГЛАСА

поремећаја гласа :

конгениталне аномалије,
малигни и бенигни тумори,малигни и бенигни тумори,

психогена стања, разни
стресови



ПОРЕМЕЋАЈИПОРЕМЕЋАЈИ ГЛАСА

 Сметње у фонацији 
доводе до :

- АФОНИЈЕ,

- ДОСФОНИЈЕ- ДОСФОНИЈЕ

- РИНОЛАЛИЈЕ



АФОНИЈЕ – тежи облик
и означава стање без гласа

ДИСФОНИЈЕ – разна одступања
ларингеалног гласа и то
и квалитету гласа.

облик поремећаја фонације,
гласа,

одступања од основног
то у висини, јачини, боји



ДИСФОНИЈЕ
1. ТИХ, СЛАБ И ЈЕДВА
недовољни интензитет гласа
2. КРИЧАВ, ГРЛЕНИ ГЛАС
затегнутости гласних жица
интензитета гласа;
3. НЕУСТАЉЕН ГЛАС3. НЕУСТАЉЕН ГЛАС
варира у распону ниског
интензитету;
4. ФАЛЦЕТНИ ГЛАС –
глас;
5. НОРМАЛАН ГЛАС
ФАЛЦЕТНОМ – при говору
„скаче“ са тенденцијом преласка

ДИСФОНИЈЕ
ЈЕДВА ЧУЈНИ ГЛАС –
гласа;
ГЛАС – због претеране
жица изостаје контрола

ГЛАС – интензитет гласаГЛАС – интензитет гласа
ниског према високом

висок, танак и пискав

ГЛАС НА ПРЕЛАЗУ КА
говору глас почиње да
преласка у фалцет;



6. НИЗАК, БЕЗВУЧАН,
поред довољне количине
глас је слаб, тих, безвучан
шапат;
7. ХРАПАВ, ШКРИПУЋИ
последица разних израслина
жицама;жицама;
8. НАЗАЛНИ ГЛАС –
ваздуха у целини или делимићно
носне шупљине, па
назални призвук

БЕЗВУЧАН, ШАПТАВ ГЛАС – и
количине експирационе струје

безвучан и често прелази у

ШКРИПУЋИ ГЛАС – настаје као
израслина на гласним

– експирациона струја
делимићно пролази кроз
сви гласови добијају



ПОРЕМЕЋАЈИ АРТИКУЛАЦИЈЕ

1. ОМИСИЈЕ – изостављање
хоћу; ети – лети)

2. СУПСТИТУЦИЈЕ – замена2. СУПСТИТУЦИЈЕ – замена
другим гласом (љубав
риба-јиба; саша -шаша

3. ДИСТОРЗИЈЕ – искривљени
(мама види како је крава
види како је кава вејика

ПОРЕМЕЋАЈИ АРТИКУЛАЦИЈЕ

изостављање неког гласа (оћу-

замена једног гласа замена једног гласа 
љубав-јубав; жаба-заба; 
шаша)

искривљени изговор гласа 
је крава велика - мама 
вејика)



ТЕПАЊЕ
(уобичајени термин за

ТЕПАЊЕ
термин за дислаличан говор)

• ФИЗИОЛОШКО 
ТЕПАЊЕ –ТЕПАЊЕ –
нормална фаза у 
развоју говора 
(толерише се до 4-
те године живота)



УЗРОЦИ НАСТАНКА

1. ДЕФЕКТИ ГОВОРНИХ

- аномалије носа,

- аномалије усана,

- аномалије вилице и зуба- аномалије вилице и зуба

- аномалије језика,

- аномалије тврдог непца

НАСТАНКА ДИСЛАЛИЈА

ГОВОРНИХ ОРГАНА

и зуба,и зуба,

непца



2. ПОГРЕШНО ГОВОРНО

- лош говорни пример,

- задржавање „тепања“ у

3. ФУНКЦИОНАЛНИ УЗРОЦИ

- редукција фонемског слуха

- неспособност диференцијације
гласова

ГОВОРНО ВАСПИТАЊЕ

тепања“ у говору

УЗРОЦИ

фонемског слуха,

диференцијације појединих 



ПОРЕМЕЋАЈ РИТМА
ГОВОРА

1. МУЦАЊЕ

2. БРАДИЛАЛИЈА (УСПОРЕН2. БРАДИЛАЛИЈА (УСПОРЕН

3. ТАХИЛАЛИЈА (БРЗ ГОВОР

ПОРЕМЕЋАЈ РИТМА И ТЕМПА 
ГОВОРА

УСПОРЕН ГОВОР)УСПОРЕН ГОВОР)

БРЗ ГОВОР)



МУЦАЊЕ

1. КЛОНИЧКО МУЦАЊЕ
учестале репетиције гласова
на почетку речи;

2. ТОНИЧКО МУЦАЊЕ –2. ТОНИЧКО МУЦАЊЕ –
средини речи, понекад
и дуже,

3. КЛОНИЧКО-ТОНИЧКО
комбинација претходна

МУЦАЊЕ

МУЦАЊЕ – краткотрајне, 
репетиције гласова или слогова 

– прекид изговора на – прекид изговора на 
понекад у трајању од минут 

ТОНИЧКО МУЦАЊЕ –
претходна два 



МУЦАЊЕ

• У зависности од узраста
бити :

- РАЗВОЈНО – јавља се на- РАЗВОЈНО – јавља се на
године) и траје неколико

- БЕНИГНО – јавља се средином

- ТРАЈНО – јевља се између
године

МУЦАЊЕ

узраста, муцање може 

јавља се на раном узрасту (2-4 јавља се на раном узрасту (2-4 
неколико месеци;

се средином 8-ме године;

се између 3-ће и 8-ме 



ВРСТЕ МУЦАЊА

1. ПРИМАРНО МУЦАЊЕ
се у форми понављања
гласова са првим
тензије, емоционалне
нису јаче изражене.нису јаче изражене.

2. ТРАНЗИЈЕТНО МУЦАЊЕ
прелазни облик између
секундарног и карактерише
мишићна тензија
емоционалног реаговања

ВРСТЕ МУЦАЊА

МУЦАЊЕ (3-5 година) – јавља
понављања слогова или

првим знацима мишићне
емоционалне реакције још увек

Успешно се санира.Успешно се санира.

МУЦАЊЕ – јавља се као
између примарног и

карактерише га повећана
и почетни знаци

реаговања.



3. СЕКУНДАРНО МУЦАЊЕ
муцањем са свим условима
трајно муцање. Изражени
психички симптоми а
свог дефекта и покушавасвог дефекта и покушава
га прикрије, избегне и

МУЦАЊЕ – сматра се правим
условима да прерасте у

Изражени су соматски и
а особа постаје свесна

покушава на разне начине дапокушава на разне начине да
ублажи.



ТАХИЛАЛИЈА
(БРЗОПЛЕТОСТ

• МАНИФЕСТУЈЕ СЕ :

- брзошлетошћу говора,

- краткотрајном и површном

- претерано брзим говором- претерано брзим говором

- неправилан изговор гласова

ТАХИЛАЛИЈА 
БРЗОПЛЕТОСТ У ГОВОРУ)

СЕ :

говора,

површном слушном пажњом,

говором уз гутање,говором уз гутање,

гласова и слогова



БРАДИЛАЛИЈА
(ПАТОЛОШКИ УСПОРЕН

• КАРАКТЕРИСТИКЕ :

- основни глас је снижен

- говор успорен (успављујући- говор успорен (успављујући

- хипотонија мишића (успорена

БРАДИЛАЛИЈА 
ПАТОЛОШКИ УСПОРЕН ГОВОР)

КАРАКТЕРИСТИКЕ :

снижен

успављујући)успављујући)

успорена моторика)



ГОВОРНИ НЕГАТИВИЗАМ

• Прекид општења детета
(неколико сати, дана

- последица је неуротичног- последица је неуротичног
неурозе детета

НЕГАТИВИЗАМ

детета са околином 
дана, недеља или година)

неуротичног карактера и неуротичног карактера и 



ПОРЕМЕЋАЈИ

1. АФАЗИЈЕ

2. АЛАЛИЈЕ

3. ДИСФАЗИЈЕ

ПОРЕМЕЋАЈИ ЈЕЗИКА



АФАЗИЈЕ

- настаје као последица оштећења

- испољавају се као :

• потпуни губитак говора• потпуни губитак говора
говора, усменог изражавања
писања), и као

• делимично оштећење

АФАЗИЈЕ

последица оштећења ЦНС-а

говора (разумевање туђег говора (разумевање туђег 
изражавања, читања и 

оштећење говора



АФАЗИЈЕ

1. Брокина (моторна) афазија

2. Верникова (сензорна) афазија2. Верникова (сензорна) афазија

3. Кондуктивна (сензомоторна

АФАЗИЈЕ

афазија,

сензорна) афазијасензорна) афазија

сензомоторна) афазија



БРОКИНА АФАЗИЈА

- смањена способност
говора,

- реченици се кратке и недовршене

- реченице садрже једну- реченице садрже једну

- тешкоће у артикулацији
супституција)

- аграматизам

- оштећен ритам, мелодија

БРОКИНА АФАЗИЈА

способност течног (флуентног)

недовршене,

једну или две речиједну или две речи

артикулацији (дисторзија, омисија, 

мелодија и систем акцената)



ВЕРНИКОВА

- сувише брз, флуентан
одговарајуће значење

- повећана потреба за говором

- изговор великог броја речи- изговор великог броја речи

- додавање речи,

- проблем у проналажењу

- уместо именица користе

ВЕРНИКОВА АФАЗИЈА

говор који не носи увек
значење,

говором

речи у минути,речи у минути,

проналажењу одговарајућих речи,

користе читаве речи,



КОНДУКТИВНА
(СЕНЗОМОТОРНА

- проблем у понављању семантичког
речи,

- тешкоће у изналажењу речи

- проблем у семантичкој меморији- проблем у семантичкој меморији

- приликом читања на глас
дислексија,

- у писању је присутна супституција
понављање и изостављање

КОНДУКТИВНА 
СЕНЗОМОТОРНА) АФАЗИЈА

понављању семантичког значења 

изналажењу речи,

семантичкој меморији,семантичкој меморији,

на глас присутна је 

присутна супституција, 
изостављање слова



ДИСЛЕКСИЈАДИСЛЕКСИЈА

- представља развојни 
поремећај 
немогућности 
усвајања 
правилног читања, правилног читања, 
у складу са 
његовим узрастом



дислексија

1. Замена акустички сличних

2. Замена гласова, слогова2. Замена гласова, слогова
које су сличне као одраз

3. Изостављање, прескакање
целих речи и најчешће

дислексија

акустички сличних гласова

слогова и речи групама слогова и речи групама 
као одраз у огледалу

прескакање делова речи, 
најчешће кратких речи



ДИСГРАФИЈА

- развојни поремећај није
правилно писање у складу
узрастом

1. Замена слова или групе1. Замена слова или групе
која су сличног облика

2. Огледалско писмо, појединих
целог текста,

3. Изостављање (прескакање
целих речи

ДИСГРАФИЈА

поремећај није способно да усвоји 
писање у складу са својим 

групе слова са словима групе слова са словима 
облика

писмо појединих графема или 

прескакање) делова речи или 





Дисграфија (додавањедодавање слова)



ОгледалскоОгледалско писање





афазијаафазија



Моторна дизграфијаМоторна дизграфија



Моторна дисграфијаМоторна дисграфија



Визуелна дисграфијаВизуелна дисграфија



Тест за дисграфијуза дисграфију



Тест за дисграфијуза дисграфију



Ментална ретардација
Олигофренија

Под појмом менталне

подразумевамо „стање

непотпуног психичкогнепотпуног психичког

карактерише оштећењем

се појављују током развојног

доприносе општем нивоу

што су когнитивне,

социјалне способности

10).

 ретардација -
Олигофренија

менталне ретардације

стање заустављеног или

психичког развоја које сепсихичког развоја које се

оштећењем оних способности које

развојног периода и које

нивоу интелигенције као

говорне, моторне и

(Класификација ICD-



Поред ове дефиниције, користи

која менталну ретардацију

генерализовани поремаћај

знатно оштећењезнатно оштећење

функционисања и дефицит

подручја адаптивног

напуњених 18 година живота

користи се и дефиниција

ретардацију дефинише као

поремаћај који карактерише

оштећење когнитивногоштећење когнитивног

дефицит у два или више

понашања и то пре

живота.



Постоји и дефиниција
ретардацију дефинише
заосталости у развоју
детињству, а која имадетињству, а која има
ограничења интелекта
прилагођене захтеве у
ову дефиницију је дало
за менталну ретардацију

дефиниција која менталну
дефинише као “стање
развоју са почетком у
има за последицу значајнаима за последицу значајна

интелекта или сазнања и лоше
свакодневном животу”,

дало Америчка асоцијација
ретардацију, 1992.



За менталну ретардацију

различити синоними : 

ментална субнормалност

ретардацију се употребљавају 

синоними : ментална заосталост, 

субнормалност, олигофренија.



Према најновијем Дијагностичком

приручнику за менталне поремећаје

Association on Mental Retardation),

морају да буду испуњена да

ментална ретардација :ментална ретардација :

- интелигенција испод 70 IQ

или више области адаптивног

обиму адаптивног понашања

комуникација, само-помоћ

вештине и друго);

- као и доказ да је постојало

навршених 18 година живота

Дијагностичком и статистичком

поремећаје (DSM-IV, American

Retardation), три критеријума

да би се дијагностификовала

IQ; значајна ограничења у две

адаптивног понашања (мереног по

понашања, време, односно

помоћ, вештине, интерпесоналне

постојало очигледно ограничење пре

живота.



Преваленција, односно

менталне ретардације

око 3 %, мада новија истраживања

је она око 1%.је она око 1%.

Уколико се ментална

у предшколском узрасту

износи око 1%, у школском

на 3%, да би се код одраслих

на 1%.

односно појављивање

ретардације у популацији износи

истраживања указују да

ментална ретардација испитује

узрасту њена преваленција

школском узрасту се пење

одраслих поново вратила



ПРЕВАЛЕНЦИЈА И

МЕНТАЛНЕ РЕТАРДАЦИЈЕ

IQ

Гранична стања 70-79

Лака МР 50-69Лака МР 50-69

Умерена МР 35-49

Тешка МР 20-34

Веома тешка До 20

(дубока) МР

ПРЕВАЛЕНЦИЈА И ИНЦИДЕНЦИЈА 

 РЕТАРДАЦИЈЕ

% Према 1.000

13 26

76 2076 20

6 3

3,5 1

1,5 1



Према времену
менталне ретардације
категорије :

1. пренатални узроци,1. пренатални узроци,
2. перинатални узроци
3. постнатални узроци

времену настанка, узроци
ретардације се деле на три

узроци, и
узроци



Према етиолошким факторима

ретардација се дели у 

1. Инфекције

2. Хромозомске абнормалности

3. Утицај животне средине

4. Генетске абнормалности4. Генетске абнормалности

5. Метаболички

6. Нутритивни узроци

7. Токсини (отрови)

8. Трауме, и

9. Непознати узроци

етиолошким факторима ментална

у осам категорија :

абнормалности

средине

абнормалностиабнормалности



Инфекције

- конгениталне инфекције
- конгениталне рубеоле
- конгенитална токсикоплазма
- енцефалитис,- енцефалитис,
- ХИВ инфекције,
- менингитис,
- listerosis

Инфекције

инфекције,
рубеоле,
токсикоплазма,



хромозомске абнормалности

- брисање хромозома (Cru

- хромозомска транслокација

налазе на погрешном месту

- недостаци на хромозомима- недостаци на хромозомима

- Prader-Willi syindrom

хромозому),

- грешке у хромозому

syndrom)

хромозомске абнормалности

(Cru du shat syndrome),

транслокација (хромозоми се

месту),

хромозомима (X syndrom),хромозомима (X syndrom),

syindrom (недостатак на 15

хромозому (тризомија, Daunov



Утицај животне

- синдром депривације

животне средине



Генетске абнормалности

- адренолеукодистрофија
- галактосемија (Galactosemia)

- Hanter syndrom
- Hurler syndrome- Hurler syndrome
- Lesch-Hyhan syndrome
- фенилкетонурија
- Ретов синдром
- Sanfilippo syndrome
- Tay-Sachs syndrome
- Tuberous sclerosis

абнормалности

адренолеукодистрофија,
 (Galactosemia)

Hyhan syndrome



Метаболички

- конгенитална хипотироида
- хипогликемија,
- Reye syndrome

- хипербилирубенија- хипербилирубенија

Метаболички

хипотироида



Нутритивни

- неухрањеност

Нутритивни узроци



Токсини (отрови

- интраутерино излагање алкохолу
амфетаминима и др. дрогама

- тровање оловом

- тровање живом (methylmercury, - тровање живом (methylmercury, 

Токсини (отрови)

излагање алкохолу, кокаину, 
др. дрогама,

 (methylmercury, итд) (methylmercury, итд)



Трауме

- интракранијална крварења
рођења),

- недостатак кисеоника
или после рођења)или после рођења)

- тешке повреде главе

Трауме

крварења (пре или после 

кисеоника у мозгу (пре, током 

главе



Непознати

код око 30-40% особа

ретардацијом се не

појаве менталне ретардације

18% са IQ <50 и код око18% са IQ <50 и код око

Непознати узроци

особа са менталном

могу утврдити узроци

ретардације, и то код око

око 55 % код IQ > 50око 55 % код IQ > 50



Класификација менталних

Ментални поремећаји према

(Класификација Светске

WHO -World Health Organization,

1. Лака ментална ретардација

2. Умерена ментална ретардација2. Умерена ментална ретардација

3. Тешка ментална ретардација

4. Дубока ментална ретардација
5. Друга ментална ретардација
6. Неспецификована ментална

7. Гранична интелектуална

80 IQ

менталних поремећаја

према ICD-10 класификацији

здравствене организације,

Organization, 1993), деле се на :

ретардација, 50-69 IQ,

ретардација, 35-49 IQ,ретардација, 35-49 IQ,

ретардација, 20-34 IQ,

ретардација, 0-19 IQ
ретардација,

ментална ретардација,

интелектуална функционисања, 70-



Руска класификација

1. Дебили,  IQ = 50 -70

2. Имбецили,  IQ = 30, 35 

3. Идиоти,  IQ = 0 – 30, 353. Идиоти,  IQ = 0 – 30, 35

класификација

,  IQ = 30, 35 – 50

30, 3530, 35



Менсина класификација

1. са ретардацијом  IQ = 1

2. гранична стања   IQ = 70

3. просечна интелигенција3. просечна интелигенција

4. надпросечна интелигенција

5. генијалност   IQ < 134

класификација

  IQ = 1-69

   IQ = 70-89

интелигенција   IQ = 90-110интелигенција   IQ = 90-110

интелигенција IQ = 111-134, и

   IQ < 134



Лака ментална

Под лаком менталном

подразумева ретардација

оквирима процене

интелигенције) од 50интелигенције) од 50

одраслих је узраст од 9

ментална ретардација

менталном ретардацијом се

ретардација која се креће у

процене IQ (квоцијент

50-69. Еквивалент код50-69. Еквивалент код

9 до 12 година.



Ова деца науче да говоре
су способни да користе
животу. Могу да брину
независини у свимнезависини у свим
добре социјалне односе
тешкоће имају у
најбројнија групација
ретардације и чини
ментално ретардираних

говоре са закашњењем иако
користе говор у свакодневном
брину о себи и пректично су

пословима, остварујупословима, остварују
односе са околином а главне

школовању. Ово је
групација у оквиру менталне

чини око 85% популације
ретардираних особа.



Лака ментална ретардација
:

- слабоумност,
- лака ментална субнормалност- лака ментална субнормалност
- лака олигофренија,
- морон.

ретардација се још означава као

субнормалност,субнормалност,



Рани психомоторни развој
благо успореним током,
дижу главу, седе,
сфинктере. Науче да
закашњењем али већина
потпуности сама
(исхрана,облачење...), у(исхрана,облачење...), у
развоја код деце са
ретардацијом се може
мишљење, могу се научити
преко сопственог искуства
писати и рачунати, и
конкретним ситуацијама

развој протиче најчешће
током, јер касније почну да

ходају, контролишу
говоре са извесним

већина успева да касније у
брине о себи

у сфери когнитивногу сфери когнитивног
са лаком менталном

може развити логичко
научити преко примера и
искуства, могу читати,

могу размишљати о
ситуацијама.



У сфери социјалног развоја
ио мишљењу других, прихватају
правила већине, и лојални
особама” са осећајем о припадности
сфери емоционалног развоја
развијен осећај сопствене
о својим ближњим, размишљајуо својим ближњим, размишљају
будућности, имају развијене
жалост, љубав, мржња, поверење
неповерење, емпатија), док
развијене емоције усмерена
сексуалну љубав.

развоја ова деца су зависна 
других, прихватају социјална 

лојални су “важним 
осећајем о припадности групи. У 

емоционалног развоја ова деца имају 
сопствене вредности, брину се 

размишљају о размишљају о 
развијене емоције (радост, 

мржња, поверење, 
емпатија), док су им мање 

усмерена на савест и 



Могу да имају агресију усмерену
одређеним особама. У
ова деца имају проблема
помоћ је увек потребнапомоћ је увек потребна
зависни од другога.

Лака ментална ретардација
открива приликом поласка
деца имају проблема
писањем или рачуњањем

агресију усмерену према 
особама. У развоју личности 

проблема аутономије, 
потребна и помало су потребна и помало су 

ретардација се најчешће 
приликом поласка у школу јер ова 

проблема са читањем, 
рачуњањем



Карактеристике лаке менталне

-Теже контролишу примарне
-Главне тешкоће су у школовању
-ЛМР особе се оспособљавају
захтевају конкретно, а не

-Школују се по посебном плану-Школују се по посебном плану
-Лако памте само ствари које
екзистенцију

-Понашање је слично општој
-Воде бригу о себи и независни
кућним пословима

лаке менталне ретардације

примарне нагоне
школовању

оспособљавају за послове који
академско образовање

плану и програмуплану и програму
које су им важне за просту

општој популацији
независни су у практичним и



Како помоћи детету са

ретардацијом

- Користите кратке и једноставне
току разговора.

- Поновите упутства и дајте
тумачења. Питајте их,
објашњења, са времена наобјашњења, са времена на

- Уверите се да нису случајно
догађајем.

- Користите специфичне
Немојте очекивати од њих

- Будите им подршка у разумевању
да им помогнете да превазиђу
самопоуздање.

детету са лаком менталном 

ретардацијом ?

једноставне извештаје на време, у

дајте јасна објашњења и
их, ако им треба више
на време.на време.
случајно узнемирени неким

вештине код предајете.
њих да одмах "разумеју”.
разумевању. Подршком можете
превазиђу своје мане и повећају



- Објасните им ствари нај
њих, колико је то могуће.

- Користите алтернативне
контроле.

- Тражите подршку и помоћ- Тражите подршку и помоћ
друштва. Ово им треба
живот са пријатељима, колико

- Будите стрпљиви и толер
лош темперамент према
више увући у оклоп и теже

најједноставније и лакше за
.
наставне методе и методе

помоћ од стране вршњака ипомоћ од стране вршњака и
помоћи да воде нормалан

колико је то више могуће.
толерантни. Немојте показивати
према детету, јер ће га то још
теже ће сарађивати.



Умерена ментална

Умерено ментално ретардирани
популације са менталном
њих се IQ налази у оквирима
код одраслих означавакод одраслих означава
до 9 година.

ментална ретардација

ретардирани чине око 10 %
менталном ретрадцијом. Код

оквирима од 35 – 49, што
означава ментални узраст од 6означава ментални узраст од 6



Умерена ментална ретардација
као : умерена ментална
имбецилност, умерена
особе функционишу саособе функционишу са
½ у односу на хронолошку

ретардација се још означава
ментална субнормалност,

умерена олигофренија. Ове
са капацитетом од 1/3 доса капацитетом од 1/3 до

хронолошку доб.



У сфери когнитивног развоја
менталном ретардацијом
егоцентрично и механичко
им је конкретан, могуим је конкретан, могу
уче се преко примера
У сфери социјалног развоја
интерес за своје вршњаке
према “важној” особи

развоја деца са умереном
ретардацијом развијају
механичко мишљење, говор
могу предвидети догађаје амогу предвидети догађаје а

и конкретних искуства.
развоја, ова деца имају

вршњаке, идентификују се
и зависе од ње.



У сфери емоционалног развоја
свемогучност, имају слабу
имају емоције као што
стид, страх од грешкестид, страх од грешке
емпатије, осечаја кривице
своју агресију усмеравају
сфери развоја личности
проблем сегрегације
“его”.

развоја ова деца осечају
слабу контролу импулса,
што су радост, жалост,
грешке, имају почетакгрешке, имају почетак
кривице и савести. Они

усмеравају на “важне” људе. У
личности деца са УМР имају

и имају примитивни



Веома се лако уочавају
симптоми видљиви већ
касни у развоју и касније
смеје, да седи или дасмеје, да седи или да
контролу над сфинктером
неколико речи као
комуникацију са околином
породицом).. оспособљавају
једноставних практичних
контролу.

уочавају и препознају јер су
већ на рођењу. Веома

касније подиже главу, да се
хода. Врло касно стичухода. Врло касно стичу

сфинктером. Могу да науче
и да одржавају неку

околином (пре свега са ужом
оспособљавају се за обављање
практичних послова уз надзор и



Умерено ментално ретардирана
бораве у заштиченим објектима
дефектолога и радних терапеута
Дневни боравци за ментално
особе. У тим дневнимособе. У тим дневним
образују терапијом
таписерија, радом у башти
као и фолклорним или позоришним
пак другим радним ангажманима
њихових преосталих потенцијала
поседују.

ретардирана деца се не школују већ
објектима под контролом
терапеута који се називају

ментално недовољно развијене
боравцима они се радноборавцима они се радно
израда колажа, слика,

башти, кухињи или трпезарији
позоришним представама или

ангажманима ради задовољења
потенцијала које та деца



Деца са умереном ретардацијом
кашњење у развоју
предшколског узраста.
укупном интелектуалном
генерално расте и ширигенерално расте и шири
њихових вршњака без сметњи
менталном ретардацијом
здравствене проблеме и
деца са лаком менталном

ретардацијом показују значајно
и то почиње током

Како расту, одступања у
интелектуалном развоју и функционисању

и се јаз између ове деце ии се јаз између ове деце и
сметњи. Особе са умереном

ретардацијом су чешће имају
проблеме понашања него
ретардацијом.



Дефицити у когнитивном
стилови учења карактеристичн
са менталном ретардацијом
памћење, споро учењепамћење, споро учење
пажњи, тешкоће у генерализациј
су научили, као и недостатак

когнитивном функционисању и
карактеристични су за особе
ретардацијом су : лоше
учење ходања, проблеми уучење ходања, проблеми у
генерализацији оног што

недостатак мотивације.



Предшколси узраст

Може да развије говор
друштвена свест је
координација је успорена
уз помоћ.уз помоћ.

узраст (до 6 година)

говор и има комуникацију ,
је смањена, моторна

успорена и може се развијти



Школски узраст
година

Може развити одређене
професионалне вештине
напредак у основној школи
оспособљавања, можеоспособљавања, може
околини

узраст (од 6 до 20 
година)

одређене друштвене и
вештине, може имати
школи на нивоу радног

може да наући да путује уможе да наући да путује у



Одрасло доба (од 21 година

Може развити делимићну
надзор, може развити
за рад

 21 година до старости)

делимићну бригу о себи уз
развити неке корисне вештине



Карактеристике особа

менталноим ретардацијом

Деца са умереном интелектуалном
од најранијег детињства
развој на нивоу интелектуалних
психомоторике, говорапсихомоторике, говора
знања и вештина,

Већина ове деце је покретна
спретна,

Поред успореног развоја моторике
нарочито у области финих
и присуство телесних оштећења
профила и степена,

Карактеристике особа са умереном 

менталноим ретардацијом 

интелектуалном ометеношћу 
детињства испољавају успорен 
интелектуалних способности, 
говора и језика и социјалних говора и језика и социјалних 

покретна, физички активна и 

развоја моторике и дефицита, 
области финих покрета, могуће је 
телесних оштећења различитог 



Квалитет развоја говора и језика
нивоа разумевања говора и гестовне
нивоа развијене говорне продукције

Већина лако успоставља једноставну
задовољством остварује овај
интеракција,

Због успореног, недограђеног
развоја когнитивних чинилаца
озбиљних потешкоћа у усвајањуозбиљних потешкоћа у усвајању
социјалних знања и вештина
способности,

Одрасли са умереном  ИО се могу
обављање једноставних радних
(структурисани задаци и стручни

Ретко остварују самостални живот
других у одраслом добу,

и језика је различит и креће се од 
говора и гестовне комуникације до 

говорне продукције,
једноставну комуникацију и са 

остварује овај тип социјалних 

недограђеног и често дисхармоничног 
чинилаца, ова деца имају 
у усвајању хигијенских, радних и у усвајању хигијенских, радних и 

вештина, а нарочито академских 

ИО се могу оспособити за 
једноставних радних операција 

и стручни надзор),
самостални живот без надзора и помоћи 



Даунов синдромДаунов синдром



Под појмом Даунов синдром
тризомија 21 пара хромозома
сиондром описао
1866.године посматрајући
је тризомија научно доказанаје тризомија научно доказана

Карактеристика Дауновог
карактеристичан изглед
заосталост. Као што
Дауновог синдрома
хромозома на 21 пару
овај синдром назима и

синдром подразумева се
хромозома. Први је овај

John Lagdon Down
посматрајући сопствено дете, али

доказана тек 1957.доказана тек 1957.
Дауновог синдрома јесте
изглед лица и ментална
што је већ речено код

имамо појаву вишка
пару (три уместо два) па се
и тризомија 21 пара.



Учесталост појаве Дауновог
повечава са година старости
он појављује у односу
деце, односно код женадеце, односно код жена
година тај однос износи
беба.

Дауновог синдрома се
старости мајке, тако да се

односу 1 : 700 живорођене
жена које су старије од 40жена које су старије од 40
износи 1 : 45 живорођених



Препознатљиве особине Дауновог
(монголоидно) постављене
очи; мали нос широког корена
пљоснати потиљак; уста
велики језик вири из њих,велики језик вири из њих,
и избраздан; ушне шкољке
формиране, мале и ниско
неправилног облика и броја
су широке са кратким прстима
постојати бразда четри прста
уз измењене линије на шакама

Дауновог синдрома су : косо
постављене и широко размакнуте

корена; смањен обим главе и
уста су мала па нормално
њих, а сам језик је често увећанњих, а сам језик је често увећан
шкољке су скоро увек лоше
ниско постављене; зуби су
броја и касно избијају; шаке
прстима; на длановима може
прста (тзв. мајмунска бразда)
шакама.



Фениклетонурија

Фенилкетонурија је генетички
којег долази услед
фенилаланин хидроксилазе
при метаболизирањупри метаболизирању
фенилаланина у тирозин
Фенилкетонурију је открио
Ивар Асбјорн Фолинга
Asbjørn Følling), 1934.

Фениклетонурија

генетички поремећај до
услед недостатка ензима

хидроксилазе, који је неопходан
метаболизирању амино киселинеметаболизирању амино киселине

тирозин.
открио норвешки лекар

Фолинга (норвешки : Ivar



Превелика количина фенилаланина
до оштећења мозга код деце
ретардације и заосталости

Услед недостатка ензима, фенилаланин
облик фенилкетона, који се
урин. Услед ових кетона, зној
имају јачи мирис од здравих

Уколико се болест не утврди непосредноУколико се болест не утврди непосредно
оваква деца имају, у периоду
поврачање, немир и понекад
непријатан мирис коже и заостају
Уколико се не лечи, фениклкетонурија
оштећења на мозгу која за последицу
менталну ретардацију.

фенилаланина у крвотоку доводи
деце, што је узрок менталне

.
ензима фенилаланин се пребацује у 

који се избацује у мокраћу, тј. 
кетона, зној и урин оболелих 
здравих особа. 
утврди непосредно по рођењу, утврди непосредно по рођењу, 
периоду од 6-12 месеци, 
понекад грчеве, устајао и 

коже и заостају у развоју. 
фениклкетонурија изазива 
која за последицу имају 



Микроцефалија и микроенцефалија

Микроцефалија се преводи
Ово указује да је обим
односу на узраст, пол
Тело је нормалнеТело је нормалне
несразмерно мала, лице
очи, уши и нос су такође

 и микроенцефалија

преводи као “мала глава”
обим главе детета мањи у
пол, висину и расу детета

висине, а глава јевисине, а глава је
лице је скоро нормално,

такође велики.





Спектар неуролошких
широк, и то како код
секундарних микроцефалија
могу да буду од децеребрацијемогу да буду од децеребрације
поремећаја фине моторне
лаке до тешке менталне
аутистичног понашања
хиперкинетских стања
различите и у случају
аномалија она зависи од

поремећаја је веома
код примарних тако и код

микроцефалија. Поремећаји
децеребрације до лакихдецеребрације до лаких

моторне координације, од
менталне ретардације, од
понашања до благих
стања. Прогнозе су

случају постојања удружених
од њихових тежина.



Микроцефалија је дефинисана
мањим од две (према
стандардне девијације)
Мала је мождана масаМала је мождана маса
може бити присутна на
јавити после рођења, најчешће
живота. Запажено је
микроцефалијом чешће
учењу, а ментална ретардација
микроцефалија удружена
расту (у висини).

дефинисана опсегом главе
према неким ауторима три

девијације) од средње вредности.
маса, испод 900 грама. Онамаса, испод 900 грама. Она
на рођењу али се може и
најчешће у првој години
је да деца са благом

чешће имају тешкоће у
ретардација је чешћа ако је

удружена са заостајањем у



Тешка менталнаментална ретардација 



На тестовима за процену
постижи резултате у опсегу
што одговара код
узрасту од 3 до 6 годинаузрасту од 3 до 6 година
се манифестује скоро
је стална помоћ и подршка
за самосталнан живот
означава као : тешка олигофренија

процену интелигенције
опсегу од 20 до 34 IQ,
одраслих, менталном

година. Органска етиологијагодина. Органска етиологија
код свих. Потребна им

подршка и нису способни
живот. Најчешће се још
олигофренија.



Код деце са тежом менталном
сфери когнитивног развоја
синкретично мишљење
сечају се само актуелних
преко конкретних искустава
доживљавају “овде и
социјалног развоја ова децасоцијалног развоја ова деца
особама у ужој породици
вршњаке је веома
емоционалног стања
предузимају иницијативу
неживој природи.

менталном ретардацијом, у
развоја, они имају

мишљење (без повезивања),
актуелних догађаја, уче се

искустава а доживљаје
сада”. У сфери

деца су заузета самодеца су заузета само
породици, интерес за

мали, зависе од
стања васпитача и

иницијативу искључиво према



Ове особе се смештају
типа, где бораве под сталним
адекватном здравственом
установе често називамоустанове често називамо

у установе затвореног
сталним надзором и под

здравственом заштитом. Ове
називамо Заводима.називамо Заводима.



Карактеристике т

ретардације

- изразито кашњење у говору
- чула су прилично оштећена
- могу да се обуће једноставној
- потребан је стални надзор
- касно проходају,- касно проходају,
- могу да имају дневни

активностима,
- комуникација је слабо

али имају разумевање
неки одговор,

- моторика слабо развијена
- говор је слабо или никако

- примарни нагони су знатно

Карактеристике тешке менталне 

ретардације

говору,
оштећена
једноставној самопомоћи,

надзор и брига

дневни ритам у понављању

развијена или никаква,
говора и знају да покажу

развијена
никако развијен

знатно оштећени



Дубока ментална

Код ових особа IQ
представља ментални
године (код одраслих
постоје могућностипостоје могућности
контрола сфинктера
покретљивост. Сматра
функционишу на нивоу
хронолошке старости

Означава се још и као
субносрмалност, дубока
идиотија.

ментална ретардација

је испод 20, што
ментални узраст испод 3
одраслих). Скоро да и не

могућности старања о себи,могућности старања о себи,
сфинктера, комуникација или

Сматра се да ове особе
нивоу од 1/5 своје

старости.
као : дубока ментална
дубока олигофренија,



Смештени су у установе
због неспособности да
захтевају сталну туђу
Органска етиологија сеОрганска етиологија се
већини случајева. Потребна
брига и надзор, а веома
нега.

Ове особе се не образују
нити радно.

установе затвореног типа 
неспособности да се брину о себи и 

туђу негу и помоћ. 
етиологија се установљава у етиологија се установљава у 

Потребна је стална 
веома често и посебна 

образују ни едукативни 



Карактеристике веома

- касне у развоју у свим
- Не могу да се социјализују
- конгениталне аномалије
- може да одговара на
активности и социјалнеактивности и социјалне

- нису способни да штите
- моторика неразвијена
- ход је веома закаснео
некоординисан

- говор се не развија или
- присутна вишеструка
- примарни нагони веома

еома тешке (дубоке МР)

свим областима,
социјализују
аномалије веома честе,

на редовне физичке
социјалне стимулансе,социјалне стимулансе,

штите сами себе,
неразвијена

закаснео, неспретан и

или се слабо развија
ометеност

веома оштећени



Первазивни развојни

Сам појам „перверзивни
прожима, који нешто
је први пут употребљен
Америчке психијатријскеАмеричке психијатријске
1980. године, како би
поремећаја када психопатологија
сфере функционисања

развојни поремећаји

перверзивни“ значи онај који

нешто свеобухвата. Термин
употребљен у класификацији

психијатријске социјације DSM-III-психијатријске социјације DSM-III-
би се описао карактер

психопатологија захвата све
функционисања детета



Дечји аутизам

Сам појам аутизам потиче
„аутос“ што значи
превести као повученост
бивствовање. Терминбивствовање. Термин
XX веку иако подаци
датирају много раније
француси доктор Jean
описује дете по имену
12 година, нађено
Француске (познатији
са симптомима аутизма

 аутизам  

потиче од грчке речи
значи сам, или се може

повученост у себе и егоистично
је уведен у науку тек ује уведен у науку тек у

подаци о његовом постојању
раније. Јануара 1801. године

Jean Marc Garpard Itard
имену Виктор, на узрасту од

у шумама на југу
познатији као дечак из Ејверона)
аутизма.





Постоје две теорије о етиологији
су дефинисали Kanner
теорија се назива психогена

„хладним“ родитељима„хладним“ родитељима
„шизофрене“ мајке.
биолошка теорија која
аутизмом постоји
абнормалности на мозгу
или више биолошких
компликације у трудночи
инфекције и др.)

етиологији аутизма. Прву
Kanner и Asperger, и та
психогена. Она говори о

родитељима деце са аутизмо и народитељима деце са аутизмо и на
Друга теорија је

која тврди да код деце са
једна или више

мозгу и њу изазива један
биолошких фактора (гени,
трудночи и порођају, вирусне



Аутизам представља
поремећај који карактерише

- Постојање абнормалног
развоја пре 3. годинеразвоја пре 3. године
функционисање у областима

- реципрочних социјалних
- комуникације, и
- понашања (оскудни
стереотипни обрасци
интересовања).

первазивни развојни
карактерише :

абнормалног или измењеног
године живота, измењеногодине живота, измењено

областима :
социјалних интеракција,

оскудни, репетитивни и
обрасци понашања и



У понашању аутистична
низ необичности као што

- стереотипни покрети телом
рукама, увтрање руку
ударање главом, аложени
читавим телом у виду љуљањачитавим телом у виду љуљања
назад тзв. „rocking“.

- непрестана преокупација
предмета (њушкање, мирисање
опипавање)

- назначена узнемиреност
променама у окружењу

- веома ограничена област

аутистична деца испољавају 
као што су :

покрети телом (лепршање 
руку, грижење руку, 
аложени покрети 
виду љуљања напред-виду љуљања напред-

преокупација деловима 
њушкање, мирисање, 

узнемиреност при безначајним 
окружењу

област интересовања, 



Код аутистичне деце је
невербална комуникација
нису у стању да развију
било какав говор, већбило какав говор, већ
комуницирају гестовима
мимиком. Чак и кад
они га не употребљавају
социјалне комуникације

оштећена и вербална и
комуникација. Они не само да

развију нормалан или некада
већ нису у стању ни давећ нису у стању ни да

гестовима, покретима тела или
имају развијени говор

употребљавају у функцији
комуникације.



Оно што је значајно јесте
аутизмом показују
уметност или другу
већини случајева аутизамвећини случајева аутизам
менталном заосталошћу
функционишу на много
случајева да деца са
школе иако приликом
проблеме у прилагођавању

јесте да понекад деца са
таленат за ликовну
сличну облас, али у

аутизам је често повезана сааутизам је често повезана са
заосталошћу и онда та деца

много нижем нивоу. Има
аутизмом завршавају и

приликом похађања имају
прилагођавању средине.



Аутизам се открива обично
старости, а обавезно
године живота. Најчешће
начин што се јаве родитељиначин што се јаве родитељи
да њихово дете има оштећење
говори, одолева грљењу
другима.

обично у првих 30 месеци
обавезно се открива до треће

Најчешће се открива на тај
родитељи који су забринутиродитељи који су забринути

оштећење слуха, јер не
грљењу и избегава контакт са



Аспергеров

Аспергеров синдром је
обележен неспособношћу
се понашати у друштву
спектра аутизма,спектра аутизма,
неуролошких стања,
језичке и комуникацијске
понављајуће или ограничавајуће
понашања и размишљања

Аспергеров синдром

је развојни поремећај
неспособношћу разумевања – како

друштву. За поремећаје из
истакнуте групеистакнуте групе

својствене су умањене
комуникацијске способности, уз

ограничавајуће узорке
размишљања.



Друга обележја Аспергеровог
неспретност и неусклађени
поремећај друштвеног
екстремним егоцентризмомекстремним егоцентризмом
интересима, понављањем
поготову говора и
комуникацијом проблемима
говорећи Аспергеров
мало израза лица осим

Аспергеровог синдрома су
неусклађени покрети,

друштвеног контакта са
егоцентризмом, ограниченимегоцентризмом, ограниченим
понављањем рутина и ритуала,

језика и невербалном
проблемима. Генерално

синдром показују врло
осим љутње и жалости.



Многа од ове деце имају
таленат за музику
књижевност, али их занимају
подручја.подручја.

Њихова чула су интензивнија
осећају површине, температуру
мисли су им усмереније
се обично примети у
детета.

имају изврсну меморију и
музику, сликарство или

занимају једно или два

интензивнија, много снажније
температуру и укус а

усмереније. Аспергеров синдром
у трећој години живота



Ретов синдром

Ретов синдром је прогресивни
поремећај, током кога
когнитивних, комуникативних
вегетативних функција а
код женске популације.код женске популације.
микроцефалија, ментална
понашање, атаксија, карактеристични
покрети рукама и губитак
доводи до поремећаја у коштано
доводећи до тешког инавидитета

Ретов синдром

прогресивни неуроразвојни
настаје тешко оштећење

комуникативних, моторних и
који се јавља искључниво

. Карактерише га стечена. Карактерише га стечена
ментална ретардација, аутистично

карактеристични стереотипни
губитак њихове функције, односно

коштано-зглобном систему,
инавидитета.



Ретов синдром је генетски
вероватно најчешћи
тешки интелектуални
који се појављује код женскекоји се појављује код женске
до 1 : 15.000 случајева

генетски поремећај. Он је
генетски узрокован

интелектуални и физички хендикеп
женске деце у 1 : 10.000женске деце у 1 : 10.000

случајева.



Овај синдром добио је
Andreas Rett-u из Беча
године, објавио извештај
код 31 девојчице, мадакод 31 девојчице, мада
Bengt Hagberg који
случајева овог поремећаја
година, називајући га “Morbus

је назив по професору
Беча, који је први пут 1966
извештај о овом синдрому
мада га је први описаомада га је први описао
је запазио неколико

поремећаја почетком 60-тих
“Morbus Vesslan”.



Типична слика болести
синдромом подразумева нормалан
постнатални период. На узрасту
најчешће око годину дана
развоју која је највише израженаразвоју која је највише изражена
функција. Ова фаза
незапажено. Неколико недеља
тога, постепено се јављају
девојчица губи до тада
првом реду на плану комуникације
интеракције.

девојчице са Ретовим
нормалан анте-пери и рани
узрасту од 6 до 18 месеци, а
дана, настаје стагнација у
изражена на плану моторнихизражена на плану моторних
развоја понекад прође
недеља или месеци после
јављају знаци регресије :

тада стечене способности, у
комуникације и социјалне





ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ

ХРОНИЧНЕХРОНИЧНЕ

(СОМАТОПЕДИЈА

ТЕЛЕСНО ОШТЕЋЕЊЕ И 

ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ 

СОМАТОПЕДИЈА)



Соматопедија је научна

рехабилитацију, специјалну

заштиту телесно инвалидних

Телесни инвалиди представљају

преваленције, хомогену групу

истраживача и истраживања

чега на церебралну парализу

мишићне дистрофије 1,10%

дисциплина која проучава

специјалну едукацију и социјалну

инвалидних лица.

представљају, што се тиче

групу која у зависности од

истраживања се креће од 7 до 17 %, од

парализу отпада 6,99% а на

%.



Према локализацији

деле на оне који имају

- оштећење локомоторног

-на оштећење Централног-на оштећење Централног

система или Периферног

система, и на

- оне који оштећење

хроничних болести.

телени инвалиди се

имају :

локомоторног апарата;

Централног нервногЦентралног нервног

Периферног нервног

имају као последица



ПојамПојам

Иначе, сам појам

“инвалид” је настао“инвалид” је настао

од латинске речи

validus – вредан,

ваљан.



Поремећаји

 Сколиоза,

 Лордоза,

 Кифоза

Поремећаји кичме



Периоди подложности

-Период усправљања детета –

буде природно а никако

нестрпљивих родитеља. Свако

може да доведе до овог деформитета

-Период поласка детета у школу

проводи у специфичним положајимапроводи у специфичним положајима

положај у клупи који је често

доводи до заузимања неправилног

појаве телесног деформитета

-Период пубертета – период у коме

које доводе до бржег раста

мишића да испрати њихову дужину

Периоди подложности

– усправљање детета треба да

никако потпомогнуто од стране

Свако прерано усправљање детета

деформитета.

школу – дете већи део времена

положајима као што је седећиположајима као што је седећи

често за њега веома напоран, јер

неправилног положаја и наравно до

као што је кифоза.

коме долази до бурних промена

костију и немогћношћу снаге

дужину.



СколиозаСколиоза



СколиозаСколиоза

Сколиоза представља

кривљење кичме на

леву или десну

страну у облику

слова "C" или наслова "C" или на

обе стране у облику

слова "S"



КифозаКифоза

Кифоза представља

искривљење

торкалног (грудног)торкалног (грудног)

дела кичме са

конвеситетом ка

назад.



Клинички знаци кифозе су :

увучене груди,

абдуциране и подигнуте

лопатице, релаксација

предњег трбушног зида,

наглашена лумбалнанаглашена лумбална

лордоза, колена савијена

према напред, скрачени

флексори надколенице,

предњи нагиб карлице,

клинасти облик

пршљенова, угао кривине

кичме, остеопероза.



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



ЛордозаЛордоза

Лордозу или

лордотично држање

можемо препознато

по јако наглашеној

лумбалној кривинилумбалној кривини

(крста) кичме пут

напред и опуштеним

трбушним

мишићима.



Овај деформитет

кичменог стуба често

срећемо код гојазне

деце, али није реткост

ни код мршаве деце гдени код мршаве деце где

имамо неочекивано

велики стомак, што је у

ствари опуштена

трбушна мускулатура.



Вежбе за кориговањекориговање лордозе



ЛордозаЛордоза

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



Поремећаји грудногПоремећаји грудног коша

У народу је овај
деформититет познат
као “кокошје груди”

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

Овај дефомититет настаје
услед поремећаја
метаболизма калцијума,
рахитиса.



ИздубљенеИздубљене груди

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



Поремећаји доњихдоњих екстремитета

Х“ ноге 

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



„O“ ноге

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



Сабљасте ноге

Представља
деформитет који се
одликујеодликује
хиперекстензијом
колена.



Равно стопало

Представља најчешћи
деформитет доњих
екстремитетаекстремитета



Издубљено стопало

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





ПоремећајиПоремећаји врата

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



ДистрофијеДистрофије

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



Мишићна дистрофија

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



Мишична дистрофијадистрофија Душен

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



Симптоми Душенове дистрофије
од 3 до 7 године живота.
уочљиво јесте успорени развој
Ово се испољава кроз лошу
оболело касније почиње
„неспретно је“, „лењо за ходање„неспретно је“, „лењо за ходање
приликом покушаја брзог ходања
уз степенице. Када дечаци
приметити удебљање листова
ход

дистрофије се појављују у добу
. Прво што је за околину

развој моторике код детета.
лошу покретљивост, дете

почиње да хода, често пада,
ходање“ и има потешкоћеходање“ и има потешкоће
ходања и приликом пењања

дечаци проходају, може се
листова на ногама и „гегави“



До момента јасног појављивања
већ најмање 40% мишићних
оштетила. Ослабљена мускулатура
леђима води ка све
покретљивости ( контракте
горњим скочним зглобовимагорњим скочним зглобовима
зглобовима.
Без адекватног лечења оболела
година неспособна за ход,
инвалидска колица.

појављивања болести, болест је
мишићних влакана уништила или

мускулатура на стомаку и
израженијем ограничењу

контракте) на куковима (бедрима) и
зглобовима а мање на коленимзглобовима а мање на коленим

оболела деца постају са 8-12
односно морају користити



ПарализаПарализа

Парализа или одузетост

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



ЦеребралнаЦеребрална парализа

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



Мултипла склерозаМултипла склероза

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



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



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



Хередитарна спастичнаспастична параплегија

Хередитарна спастична
параплегија спада у
болести централних
моторних неурона.

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



Параплегија  и  квадриплегијаПараплегија  и  квадриплегија

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



Спинална мишичнамишична атрофија

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



Спина бифидаСпина бифида

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



МикроцефалијаМикроцефалија

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



АпраксијаАпраксија

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



Arthrogryposis multiplex congenitaArthrogryposis multiplex congenita

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



ДистонијаДистонија

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



ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ

Хронично оболење представља
стреса за адолесцента и његовустреса за адолесцента и његову
допринесе проблему у сучељавању
поремећајима психосоцијалног

ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ

представља континуирани извор
његову породицу и може дањегову породицу и може да
сучељавању са стресом и

психосоцијалног функционисања.



ЕпилепсијаЕпилепсија

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



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



Тонично клинични напад

и Grand mal

клинични напад (раније назива 
Grand mal напад)

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



Аспанс нападнапад (Petit mal)

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



Фебрилне конвулзијеФебрилне конвулзије

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



Клиничка слика конвулзија
фрустрирајућа за сваког родитеља
испољава тако да дете изгуби
стране, очне јабучице су
појављује се кркљање и плавилопојављује се кркљање и плавило
често долази до паузе у којима
наводе родитеље на помисао

конвулзија је веома драматична и
родитеља. Најчешће се напад
изгуби свест, трза се на све

окренуте у једну страну,
плавило око усана. Веомаплавило око усана. Веома
којима дете не дише и које

помисао да ће дете умрети



АстмаАстма

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



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



БронхијалнаБронхијална астма

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



Дијабетес

Дијабетес (шећерна болест
метаболизма карактеристичан
хипергликемијом (повечаним
а због поремећеног излучивања
инсулина или обоје.инсулина или обоје.
Медицински назив за шећерну

melitus” што у преводу значи
(diabetes), а реч melitus значи
болест дијагностиковала тако
пацијента, и сладак укус
дијагнозу.

Дијабетес

болест) представља поремећај
карактеристичан хроничном
повечаним нивоом шећера у крви)
излучивања инсулина, деловања

шећерну болест је “diabetes
значи претерано мокрење

значи мед. У прошлости се ова
тако што се пробао урин

укус урина је потврђивао



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



ХемофилијаХемофилија

Најважнија болест

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



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



ЛеукемијаЛеукемија

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



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



ТуберкулозаТуберкулоза (TБЦ)

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



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

СУРДОЛОГИЈАСУРДОЛОГИЈА

ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА

СУРДОЛОГИЈАСУРДОЛОГИЈА



Перцепција звука је функција
: фрекфенције и нивоа
са једне стране
ограничење по фрекфенцијама
реагује на звучне надражајереагује на звучне надражаје
интервалу фрекфенција
фрекфенцију а опсег
креће од 20 Hz (доња
границе је инфразвук
вибрација) и 20.000
чујности, изда ове границе
се осећа као топлота).

функција са две димензије
нивоа звучне побуде. Значи,

постоји перцептивно
фрекфенцијама, јер уво
надражаје само у једномнадражаје само у једном

фрекфенција, коју називамо чулну
опсег ове фрекфенције се
доња граница, испод ове

инфразвук и он се осећа као
000 Hz (горња граница
границе је ултразвук и он

.



Дефиниција за особе

слуха

„ Оштећења слуха,

флуктулирајућа, која

ефикасност образовања

Закон о образовањуЗакон о образовању
инвалидитетом САД
Disabilities Education Act

за особе са оштећењем 

слуха

било стална или

негативно утићу на

детета“

образовању особа саобразовању особа са
(The individuals with

Act - IDEA)



Дефиниција оштећења

- „оштећење слуха које

дете оштећено у обради

кроз слушање, са или

individuals with Disabilities

САД)САД)

- „Глува лица су она код

функционише са или

(Савић,1965.)

Дакле, по овим дефиницијама

посматрати као стање које

прими звук у свим или у

Дефиниција оштећења слуха

је толико озбиљно да је

обради језичких информација

или без појачања“ (The

Disabilities Education Act - IDEA,

код којих чуло слуха не

без помагала за слух“

дефиницијама глувоћа се може

које спречава појединца да

у већини својих облика.



ФизиологијаФизиологија ува



СпољнеСпољне уво

Спољашње уво служи да

се звук скупи и

спроведе из спољашње

средине до бубне опне.

- Спољашње се уво

састоји од спољашњег

хрскавичавог дела и

ушног канала.



Ушна шкољкаУшна шкољка

Ушна шкољка (auricula, лат.)

по изгледу подсећа на

морску шкољку. Током

еволуције се знатно мењала

у односу на величину и

облик. Углавном jeоблик. Углавном je

непокретна, jep су мишићи

покретачи атрофирали.

Ушна шкољка прикупља

звучне таласе из спољашње

средине, нарочито

високофреквентне, између

3000 и 5000 Hz,

појачавајући их за 15-20 dB.



Спољашни слушниСпољашни слушни канал
Спољашњи слушни канал (meatus

acus-ticus externus, лат.) je благо

савијена цев. овалног или округлог

облика, дужине од 24-27 мм,слушни

канал има изглед трубе, јер je

крајевима левкасто проширен и то,

споља према ушној шкољци, а

унутра према бубној опни, док jeунутра према бубној опни, док je

средина благо сужена. Спољашњи

слушни канал, који по изгледу

подсећа на цев која je затворена са

једне стране бубном опном,

представља акустички резонатор,

чија je највећа акустичка

резонанција на фреквенцијама 3000

и 4000 Hz.



СредњеСредње уво

Средње уво представља

врло сложени систем

шупљина и цеви.

Важни делови средњегВажни делови средњег

ува су: бубна опна,

ланац слушних

кошчица, мишићи

средњег ува, овални и

округли прозор, као и

Еустахијева туба.



Бубна опнаБубна опна

Бубна опна (membrana

tympani, лат.) je мембрана

која чини границу између

спољашњег и средњег ува.

Површине je од 65 до 85Површине je од 65 до 85

мм2, a дебљине 0.1 мм.

Светло je седефасте боје и

слабо провидна. Има

овални облик, косо je

положена и лако нагнута

напред и на доле, градећи

тупоугли конус.



Слушне кошчице (ossicula tympani, 

лат

кошчице (ossicula tympani, 

лат.)

чекић (malleus), наковањ

(incus) и узенгија

(stapedius). Преко

система полуга ових

трију слушнихтрију слушних

кошћица титраји

ваздуха се у ушном

каналу предају

лимфној течности

унутрашњег ува.



УнутрашњеУнутрашње уво

Унутрашње уво (cochea)

је обликовано у облику

пужеве куће са два и

по завијутка. Повезано

је са органом заје са органом за

равнотежу који садржи

три полукружна

ходника у облику лука



КортијевКортијев орган

Кортијев орган (Organon

spirale de Corti) je

сензорни део органа

слуха који je смештен

дуж базиларнедуж базиларне

мембране у скали

медији. Представља

неурални гребен

дужине 34 мм.



Кортијев орган настаје из трећег

мембране. Епителне ћелије

Кортијевом органу, постају

цилиндрични облик, да

високе као стубови. За функцију

одговорне су две врсте сензорних

унутрашње и б) спољашње

здепастије и има их око

милиметру Кортијевог органамилиметру Кортијевог органа

распоређене су у једном реду

издуженог облика и има их

расте од базе ка врху. Кохлеарни

са својих 30-50 хиљада влакана

за преношење информација

аудитивном систему.

трећег (горњег) слоја базиларне

ћелије, како се приближавају

постају све више и добијају прво

би у средини органа биле

функцију органа чула слуха

сензорних трепљастих ћелија: a)

спољашње.Унутрашње ћелије су нешто

око 100 на једном дужном

органа, тј. 3400 (34 мм X 100) иоргана, тј. 3400 (34 мм X 100) и

реду. Спољашње ћелије су јако

их око 13400. Густина ћелија

Кохлеарни нерв (nervus cochleans)

влакана представља једини пут

информација од кохлее ка централном



Стварање звучнеСтварање звучне слике



АудитивниАудитивни центри

Кортикални аудитивни центри

(аудитивни кортекс) се

налазе у Хешловој (Heschl)

вијузи темпоралног режња

мозга, али се шири и на

његову непосредну околину.његову непосредну околину.

Разликују се три зоне у

кортикално слушном

центру. Примарна зона je

најважнија. Она заузима

Хешлову вијугу у

горњезадњем делу

темпоралног лобуса. То су

поља 41 и 52 по Бродману.



У примарном слушном пољу. дражи

које се примају са базе кохлее

више уназад (окципитално

Секундарно зона заузима поље

протеже у полукругу око примарних

цм. У овом пољу се интерпретирају

Ту се врши интерпретација

класификацију. перманентност

другу слушну драж и сл. Надругу слушну драж и сл. На

које имају одређено значење у

секундарној зони се препознају

оно што јесу и оно што значе

Истичемо да примарна поља

долази из спољашњег света, док

шта то значи у односу на извор

интеграција.

дражи из области високих тонова

кохлее, групишу се и постављају

окципитално) ка средини (медијално).

поље 42 по Бродману. Она се

примарних поља и то ширине 1-5

интерпретирају приспеле слушне дражи.

интерпретација у односу на редослед,

перманентност, уоквиреност у односу на

тај начин се препознају целинетај начин се препознају целине

у односу на сам извор дражи. У

препознају речи, звуци и шумови, као

значе у односу на сам извор дражи.

препознају квалитет дражи која

док секундарна поља препознају

извор дражи, тј. врши се њихова



Ово се може илустровати

На нивоу примарних поља

глас одређене јачине

трајања изговорене речи

временско омеђење. На

тако препознат људски

облику речи ватра, којаоблику речи ватра, која

јачином, или као усамљена

реченице, тек социјативној

реч ватра или као илустрација

или као упозорење на

битно одредити понашање

на примеру речи „ватра".

поља. препознаће се људски

и правца, затим дужина

речи као просторно и

нивоу секундарних поља,

људски глас, артикулисан у

која je изговорена одређеномкоја je изговорена одређеном

усамљена реч, или y оквиру

социјативној зони препознаће се

илустрација на неки догаћај,

на опасност, што ће онда

понашање саме личности.



Узроци оштећења

1. пренатални,

2. перинатални (натални2. перинатални (натални

3. постнатални

оштећења слуха

натални), инатални), и



Врсте оштећења

 1. Прву групу чине кондуктивна

настају као последица

проводљивости звука у

средњем уву или у делу

прозор.прозор.

 2. Другу групу оштећења

оштећења слуха и ова

унутрашњем уву код

оштећене или пак недостају

стимуланс не може

надражај који се даље преноси

оштећења слуха

кондуктивна оштећења која

последица поремећене

у аудиоторном каналу, у

делу познатом као овални

оштећења чине перцептивна

ова оштећења настају у

којег су стимули-ћелије

недостају, тако да се звучни

претворити у нервни

преноси до мозга.



Подела према степену

развоја

 1. Губитак слуха без усвојене

споразумевања,споразумевања,

 2. Губитак слуха са усвојеном

говорног споразумевања

према степену говорног 

развоја

без усвојене вештине гласовног 

усвојеном вештином 

споразумевања.



Према степену

- лаки губитак слуха ( линеарне

до 35 децибела на уву са бољим

природно повољним условима

гласовни говор без значајних

- умерени губитак слуха је од 36- умерени губитак слуха је од 36

а пре настанка оштећења усвојена

споразумевања;

- умерени губитак слуха од 36

али није спонтано и под природним

целовито савладан гласовни говор

степену оштећења :

линеарне контунуиране редукције) од 25

бољим остацима слуха, а под

условима слушања спонтано је усвојен

одступања;

36 до 60 децибела на бољем уву,36 до 60 децибела на бољем уву,

усвојена је вештина гласовног

36 до 60 децибела на бољем уву,

природним и повољним условима

говор;



 - тежи губитак слуха је оштећење

од 61 до 80 децибела, а пре оштећења

усвојена вештина гласовног говора

 - тежи губитак слуха од 61 до

бољим остацима слуха, али спонтани

говора је значајно отежан, због

систематски процес изградње

је оштећење слуха на бољем уву 

пре оштећења слуха је била 

гласовног говора;

од 61 до 80 децибела на уву са 

али спонтани развој гласовног 

отежан, због чега је потребан 

изградње гласовног говора.



Технике испитивања

 1. Квантитативне ( шапат

 2. Квалитативне (звучне

аудиометрија, говорна

Отоакустична емисија

евоцираних потенцијала

испитивања слуха

шапат, звучне виљушке)

звучне виљушке, тонална

говорна аудиометрија,

емисија, Аудиометрија

потенцијала)



Квантитативна

- Људски глас, гласни говор

средства и начини испитивања

Нормалним се сматра

(шест) а гласни говор на

- Напомињемо да се

удаљености од 6 метара

40 dB. Шапат се,

кондуктивних оштећења

Квантитативна метода

говор и шапат су најстарија

испитивања оштећења слуха.

ако се шапат чује на 6

на 12 (дванаест) метара.

тихи шапат чује са

метара, при интензитету од 35-

иначе, боље чује код

оштећења слуха



КвалитативнеКвалитативне методе

Звучна виљушка представља

челичну шипку савијену у облику

латиничног слова „U“ са

дршком. Има више типова

виљушака и оне производе

тонове који су чисти и без

нустонова. Данас сенустонова. Данас се

употребљавају серије звучних

виљушака које производе низ

тонова „Ц“ по октавама и то на

следећим фрекфенцијама : 32Hz,

64Hz, 128Hz, 256Hz, 512Hz, 1

024Hz, 2 048Hz и 4 096Hz.

Виљушком се може испитивати

стање ваздушне и коштане

проводљивости, јер се вибрације

преносе преко ваздуха или преко

кости.



Звучна виљушкаЗвучна виљушка

Вебер (Weber) je 1834. године

утврдио да се звучним

виљушкама може

испитивати и коштана и

ваздушна проводљивост,

што je већ давало могућностшто je већ давало могућност

да се утврди који je део

слушног пута оштећен.

Звучним виљушкама се

може испитати способност

провођења звука путем

кости или ваздуха.Према

Симоновићу, најбоље je

почети испитивање

виљушком од 1024 Hz.



Веберов (Weber) тест или

изводи тако што се звучна

средину главе, темена,

скретања, тј. латерализације

уредан. Испитаник има

главе. Ако се звук латерализује

чује, губитак слухачује, губитак слуха

спровођења у спољашњем

случају да звук латерализује

боље чује, губитак слуха

функције акустичког

мешовитих оштећења

зависи од примарног оштећења

или тест латерализације се

звучна виљушка постави на

чела. браде или зуба. Нема

латерализације звука ако je слух

има утисак да чује на средини

латерализује у уво које слабије

je последица оштећењаje последица оштећења

спољашњем и средњем уву. У

латерализује према уву на коме се

слуха je последица ослаблене

нерва или кохлее. Код

оштећења слуха скретање звука

оштећења.



АудиометријаАудиометрија

Аудиометрија je метода

испитивања слуха која

има за задатак да тачно

дефинисаним мерним

јединицама

фреквенције и

интензитета тона

одреди стање слуха.

Назив аудиометрија

потиче од латинске

речи audire, што значи

слушати или чути и

грчке речи metrici -

мерење



АудиометарАудиометар

Апарати којима се врши

аудиометрија ce

називају аудиоме-три.

Они се из године у

годину све вишегодину све више

усавршавају и мењају

у зависности од

напредовања

аудиологије и захтева

који се пред њу

постављају.



Нови аудиометараудиометар

Апарати којима се врши

аудиометрија ce

називају аудиоме-три.

Они се из године у

годину све вишегодину све више

усавршавају и мењају

у зависности од

напредовања

аудиологије и захтева

који се пред њу

постављају



АудиограмАудиограм

Графички запис о стању

слуха који ce добија

аудиометријом назива

ce аудиограм.

Представљен jeПредстављен je

координатним

системом где су

фреквенције изражене

у херцима (Hz) и уносе

ce на апсцису, а

интензитет звука,

изражен у децибелима

(dB), записује се на



АудиограмАудиограм

Фреквенције су распоређене по

растућим вредностима и то са

левог (128 Hz) у десно (8192

Hz), а децибелске вредности

поређане су од врха ординате

(0 dB) према доле (110 dB).(0 dB) према доле (110 dB).

Посебно подвлачимо да

децибелска скала на

аудиограму, не значи стање

слуха неїо стање їубитка

слуха. То конкретно значи да

аудиограмски налаз о стању

слуха на нивоу 0 dB,

представља потпуно уредан

слух, а налаз на 70 dB значи

губитак слуха на нивоу 70 dB а

не стање слуха од 70 dB.



Тонска (тоналнатонална) аудиометрија

Тонска (тонална)

аудиометрија показује,

осим места оштећења и

јачину оштећења слуха

упоређујући праг слухаупоређујући праг слуха

испитаника са

стандардизованим

„нултим“ прагом слуха

применом чистих тонова.

Добијени резултат се

изражава у децибелима

(dB).



ФрекфенцијаФрекфенција звука

Фрекфенција коју чује људско

уво износи од 16 до 20.000

Hz (херца) а интензитет који

људско уво чује износи од 0

до 120 dB (децибела).

Говорно подручје човека сеГоворно подручје човека се

простире у подручју од 500

до 3.000 Hz. Шапутање има

интензитет од 30 dB,

саобрачај у улици око 70 dB,

бушилица има интензите од

110 dB а авион на узлетању

прави буку од 130 dB , код

човека бол настаје у

подручју од 140 dB.



ИспитивањеИспитивање слуха

Испитивање слуха се одвија

на следећи начин: детету

се ставе слушалице на

уши и пушта се знатно

јачи тон, а од детета сејачи тон, а од детета се

очекује да подигне руке

када чује тон. Испитивање

се врши у специјално

грађеним акус-тичким

кабинама познатим као

„глуве коморе".

Фреквенцнја од које се

почиње je увек 1000 Hz



Говорна аудиометријаГоворна аудиометрија

Говорна аудиометрија je

најкоректнија метода за

испитивање слуха. Сматра се

да испитивање слуха чистим

тоновима je нефизиолошка и

неприродна метода, јер човекунеприродна метода, јер човеку

не смета што не чује тонове,

већ му смета што не чује и не

разуме говор. У литератури се

налази и назив „вокална

аудиометрија", што je

погрешно, jep то упућује на

коришћење француског

термина, који се некоректно

преводи.



Говорни аудиограмГоворни аудиограм



Говорна аудиометрија испитује

обзиром на јачину подражаја

нивое слушног пута. Говорни

разумљивост речи у постоцима

интензитет подражаја у децибелимаинтензитет подражаја у децибелима

добијене кривуље су карактеристични

наглувости. Говорни

разумљивости речи у условима

буком, дакле уместо чистог

коју испитаник слуша и

разумљивости, пораст разумљивости

гласноће као и максимална

испитује разумљевост речи с

подражаја и тиме испитује више

Говорни аудиограм показује

постоцима (на ординати) и

децибелима (на апциси), облицидецибелима (на апциси), облици

карактеристични за сваки тип

аудиограм мери степен

условима без и са позадинском

чистог тона овде се користи реч

и понавља. Мери се праг

разумљивости са порастом

разумљивост.



Поступак испитивања

Поступак у испитивању je следећи

интензитетом од 50 dB за нормално

изговара листа речи (укупно

ако чује реч или да каже да

Испитивач контролише којеИспитивач контролише које

репродуковало, a које није.

постигнут резултат од 50%

речи испитивач ћe детету

али сада при интензитету

репродукција понуђених речи

испитивач презентовати

интензитету од 80 dB.

Поступак испитивања

следећи: испитивање почиње

нормално уво. Испитанику се

укупно 60) и захтева се да понови

да je реч чуо али није разумео.

које je речи дете чуло и доброкоје je речи дете чуло и добро

Ако je код првог испитивања

% коректно репродукованих

понудити другу листу речи,

од 60 dB. Очекује се боља

речи, рецимо 70%. Ha крају ћe

нову листу речи, али на



БЕРАБЕРА 

Промена типичне криве

или продужена

латенција представља

оштећење одређеног

дела слушног путадела слушног пута



Аудиометрија

потенцијала

Аудиометрија евоцираних 

потенцијала

БЕРА је објективна метода, која

служи за мерење

биоелектричних активности у

слушном путу након звучне

дражи а ради откривања

слушног оштећења. Евоциранислушног оштећења. Евоцирани

потенцијали добијају се

пропуштањем сигнала и

приказом са карактеристичним

кривуљама у којој поједине

дифлексије представљају

поједине делове слушног пута,

након одређене латенције.



Аудиометрија

евоцираних

потенцијала можданог

стабла представља

значајнузначајну

аудиометријску методу

за одређивање

ретрокохлеарног

оштећења код нпр.

neurinoma

statoakustikusa.



ОтоакустичкаОтоакустичка емисија

Отоакустичка емисија

(ОАЕ), представља

релативно ново

испитивање која је

утемељено на звуку којиутемељено на звуку који

се ствара у пужу а снима

се у тихој комори. У уво

се ставља сондица са

звучником и микрофоном

и испитаник не мора

ништа показивати.



Отоакустичка

Резултат испитивања се очитава

и изостанак отоакустичне

оштећење које је повезано

осетним станицама у пужу

дијагностификовањењ оштећењадијагностификовањењ оштећења

је оно видљиво на тонском

отоакустичка емисија представља

забележен у слушном

физиолошки виталне и осетљиве

Отоакустичка емисија

очитава помоћу компјутера

отоакустичне емисије показује

повезано са рецепторима и

пужу. Испитивање служи за

оштећења слуха пре негооштећења слуха пре него

тонском аудиограму. Наиме

представља звучни сигнал

каналу који потиче од

осетљиве кохлее.



Слушна помагалапомагала (апарати)

Најстарије писане податке за

побољшање слуха налазимо

код грчког лекара Галена,

који је живео од 129 до 199

године, и који је у својој

књизи описао живот и радкњизи описао живот и рад

сиријског лекара Архигена,

који је живео у Риму крајем

првог века наше ере о који је

покушавао да код глувих

„пробуди“ слух помоћу

јаких звукова. Он је

прислањао ТРУБУ на уши

својих пацијената, и то је

први покушај реанимације

слушне фрекфенције код



Ово и није нека новина, јер су

тубе за појачавање звука

коришћене још веома рано у

религији и историји. Зна се

да је Александар Велики

користио велике тубе сакористио велике тубе са

огромним радијусом дејства

а у циљу застрашивања

противника. Такође стоји

чињеница да се током XVII

века појављују бројни

покушаји стварања

инстумената и апарата који

су требали наглувим

особама да помогну да боље

чују.



Развој говорнихговорних апарата

У монографији коју је 1713.

године написао Џон

Милер под називом

Говорна цев (Tuba

Stentorea) описан је иStentorea) описан је и

илустрован тадашњи

облик слушног апарата

који је већ био од метала и

који се употребљавао за

пренос гласа на даљину.



Савремени говорни

З

говорни апарати

Захваљујући малим

микропроцесорима,

дигитална техонологија је

понудила одлично решење

за наглувост. Дигиталниза наглувост. Дигитални

слушни апарат омогућава

разумевање говора чак и у

бучној средини, помоћу

компјутера који је

прецизно програмиран за

индивидуално оштећење

слуха.



Аналогни слушнислушни апарати

Аналогна обрада сигнала

користи традиционалну

технологију и још увек је

широко популарна због

ниске цене. Аналогни

слушни апарати појачавајуслушни апарати појачавају

све звуке (и говор и буку) на

исти начин. Ова технологија

је веома јефтина и може

бити погодна за различите

типове наглувости, међутим

ипак већина стручњака

данас препоручује

дигиталне слушне апарате.



Дигитални слушниДигитални слушни апарати

Многи корисници аналогних

слушних апарата су

прешли на дигиталне и

наводе значајно

побољшања у разумевањупобољшања у разумевању

говора у отежаним

ситуацијама у којима

постоји доста буке.



Врсте слушнихслушних апарата

Потпуно Канални : 

Обликован да у 

потпуности одговара 

слушном каналу. Ово су 

најмањи слушни апарати и 

примењиви су код умерене примењиви су код умерене 

до умерено-тешке 

наглувости. 

Канални : Ови су апарати 

уобличени да одговарају 

величини и облику ушног 

канала и користе се код 

умерене до умерено-тешке 

наглувости.



Аурикуларни  : Ови апарати 

одговарају уву и нуде 

више снаге него мањи 

еквиваленти. Користе се 

за умерено до тешко за умерено до тешко 

оштећење слуха. 

Заушни апарати : 

Користе из људи свих 

узрасте за умерену до 

изразито тешку наглувост. 

Овај апарат је закачен за 

ушну шкољку и удобно је 

смештен иза ува.



КохлеарниКохлеарни имплант

Кохлеарни имплант

представља електронски

апарат који се уграђује у

темпоралну кост. Са

хирушког аспекта

представља трајнопредставља трајно

уграђивање електроде у пуж

(кохлеу) унитрашњех ува,

која уз помоћ додатог

система микрофона,

говорног процесора и

трансмитера замењује

оштећене делове слушног

пута.



КохлеарниКохлеарни имплант

Кохлеарном имплатацијом

могуће је помоћи готово

свој глувој деци узраста

до 8 година, као и

одраслим особама које суодраслим особама које су

оглувеле у каснијем добу

а пре тога су имала

развијени говор. Код

старије глуве деце од 8

година а која нису била у

контакту са звуком

кохлеарни имплант

изазива само осећај звука

али не и разумевање

говора.



Дворучна азбукаДворучна азбука за глуве

Прстна азбука (абецеда)

користи се у целом свету,

с тим да свака земља има

своју прстну азбуку-

једноручну илиједноручну или

дактилолошку (која се

употребљава у већини

земаља у свету) и

дворучну или хиролошку

(која се користи у Великој

Британији и њеним

колонијама).



ЈедноручнаЈедноручна азбука

Дактилологија се увек

налази у служби општег

развоја говора, не развија

се као самостална област

и никада се не савладаваи никада се не савладава

на посебним часовима

(већ у процесу наставе,

односно у комуникацији).



ГестовиГестови

Гест је најједноставнији,

најприроднији и

најуниверзалнији

начин споразумевања;

специфична људскаспецифична људска

активност: изражава

статичке или

динамичке

карактеристике

садржаја о којима се

говори;



Врсте гестоваВрсте гестова

- Природни – (срећемо их у 

спонтаном природном 

покрету у свакодневном 

животу)животу)

- Конвенционални – вештачки 

гестови који су се после 

извесног времена усталили; 

у почетку су неки од њих 

били природни.



ОШТЕЋЕЊЕ

(ТИФЛОЛОГИЈА(ТИФЛОЛОГИЈА

ОШТЕЋЕЊЕ ВИДА 

ТИФЛОЛОГИЈА)ТИФЛОЛОГИЈА)



Физиологија
Саставни

Физиологија ока
Саставни делови ока :

1. Ретина (мрежњача) – ткиво на леђној страни очне јабучице, састављено од 

слоја пигмената и нервног слоја

2. Суспензорни лигамент,

3. Рожњача – провидан наставак беоњаче који ломи светлосне зраке на лечи,

4. Зеница,

5. Леча – прозирно тело које фокусира светлосне зраке,

6. Предња дупља – простор између рожњаче и ириса испуњен воденом течношћу 
са шећерима, солима и протеинима,

7. Ирис – непрозирно ткиво са крвним судовима и централним отвором –

зеницом,

8. Цилијално тело,

9. Мишићи, има их по шест на сваком оку,

10. задња дупља – простор иза лече испуњен густом течношћу који чува облик 

очне јабучице, штити ретину и помаже у рефракцији светлости,

11. Слепа мрља,

12. Крвни судови ока,

13. Видни нерв,

14. Жута мрља – поље најоштијег вида,

15. Беоњача – бели очни омотач.



Принцип настајања

Светлост

настајања слике у оку

Светлост са предмета који посматрамо

пада на рожњачу, пролази кроз

предњу дупљу ока и пада на лечу.

Леча ломи светлост и усмерава је

према ретини, светлост пролази кроз

задњу дупљу ока и пада на жуту

мрљу на ретини. Ту долази до

стварања обрнуте слике. Подстварања обрнуте слике. Под

утицајем светлости долази до

распадања беланчевине родопсина.

Продукт распадања родопсина

надражују завршетке нервних челија.

Они ове надражаје преносе на

неуроне, одакле нервним влакнима

се преносе до мозга где настаје

исправљена слика оног што видимо.



Класификација

слабовидости

Слепоћом се сматра

оку са корекцијским

оштрина вида 0,10

мање, те с централниммање, те с централним

бољем оку са

стаклима до 0,25

видно поље сужено

или мање.

Класификација слепоће и 

слабовидости

сматра када је на бољем

корекцијским стаклима

10 ( односно 10%) и

централним видом нацентралним видом на

са корекцијским

25 (25 %), али је

сужено на 20 степени



Према степену оштећења

дели на
- На потпуни губитак осећаја

осећај светла без пројекције

пројекцијом светла,

-Остатак вида на бољем

стаклима до 0,05 (5%)стаклима до 0,05 (5%)

корекцијслим стаклима остатак

(10%), али са сужењем видног

или мање,

- Остатак вида на бољем оку

мањим од 0,10 (10%) или

на бољем оку са корекцијским

(25%), уз сужење видног

испод 20 степени.

оштећења слепоћа се 

дели на :
осећаја светла (амауроза) или на

пројекције или на осећај светла са

бољем оку са корекцијским

или на бољем оку саили на бољем оку са

остатак вида мањи од 0,10

видног поља на 20 степени

оку са корекцијским стаклом

или остатак централног вида

корекцијским стаклима до 0,25

видног поља на 20 степени или



Слепоћом у смислу

едукацијом на

сматра се остатак

оку са корекцијскимоку са корекцијским

0,05 (5%) или

оштрину вида неспособност

слова или знакова

на близину.

смислу потребе за

Брајевом писму

остатак вида на бољем

корекцијским стаклима докорекцијским стаклима до

без обзира на

неспособност читања

знакова величине Jaeger 8



Слабовидошћу се

вида на бољем оку

стаклом од 0,4 (40

сматра оштрина

оку са корекцијским

40%) и мање.



Дефиниција слепоће и слабовидости

Светска здравствена организација

„ Слепим се сматра лице

корекцијом има оштрину

лице са видним пољем сведеним

мањи од 10 степени, под

видне способности

медикаментима или хирушкиммедикаментима или хирушким

поправити“.

Под  слабовидим „се сматра

са корекцијом има оштрину

по условом да је смањење видне

дефинитивно и да се не може

корекционим стаклима, нити

хируршким интервенцијама

слабовидости коју је дала

организација, гласи :

лице које на бољем оку са

вида 0,05 или мању, као и

сведеним на централни вид

под условом да је губитак

дефинитиван и да

хирушким лечењем се не можехирушким лечењем се не може

сматра лице које на бољем оку 

оштрину вида између 0,05 и 0,3 

смањење видне способности 

не може поправити 

, нити медикаментима и 

интервенцијама“



Педагошка дефиниција

Педагошка дефиниција

разликује од здравствене

подела врши на :

1.слепи - ученици који не1.слепи - ученици који не

штампу, односно не

величине фонта Jaeger

Times New Roman 22. Ови

учећи их да користе Браје

2. слабовидни – су сви ученици

црну увечану штампу величине

Педагошка дефиниција

дефиниција оштећења вида се

здравствене, јер по њој се

не могу да користе црнуне могу да користе црну

могу читати штампу

Jaeger 8 и мањи илиFont

Ови се ученици образују

Брајево писмо.

 ученици који користе 

штампу величине Jaeger 5-8.



Старбизам (разрокостСтарбизам (разрокост)

Страбизам или

разрокост је

поремећај положаја

очних јабучица и

видне функције кодвидне функције код

кога није могуће обе

видне линије

истовремено

усмерити према

тачки која се

фиксира.



Миопија (кратковидост

Кратковидост

кратковидост)

Кратковидост или

миопија (myopia) је

стање код кога зраци

светлости падају у

фокус испредфокус испред

мрежњаче (ретине),

уместо на њу



КратковидиКратковиди људи

удаљене предмете виде

замућено а на близу

виде релативно добро.

Знак крактовидости је,Знак крактовидости је,

дакле немогућност

јасног гледања

удаљених предмета као

што су ТВ, табла у

учионици или објекти

испред аутомобила у

вожњи и тд



Узрок кратковидости

Узрок настанка кратковидости

одређују фокусирање ока: рожњача

ока. Рожњача прелама 70-80

око, сочиво прелама 20-30%око, сочиво прелама 20-30%

важна за фокусирање јер ако

светлости пада испред

кратковидост.

кратковидости

кратковидости су три фактора који

рожњача, сочиво и дужина

80% светлости која улази у

%, а дужина ока је веома%, а дужина ока је веома

ако је око предуго, фокус

мрежњаче и настаје



КратковидостКратковидост се решава

ношењем наочара,

контактних сочива или

пак хируршким путем. У

зависности од степена

кратковидости наочаре икратковидости наочаре и

сочива треба стално

носити или их пак

користити повремено.

Код миопије диоптрија

има негативан предзнак и

што је већи број који

означава кратковидост

стање је теже.



Хиперметропија (

Код

Хиперметропија (далековидост)

Код хиперметрофије

осовина ока је

кратка у односу на

његову моћ

преламања тако дапреламања тако да

зраци који у око

долазе паралелно,

секу се иза ретине

(мрежњаче) односно

иза жуте мрље.



Астигнатизам

Астигматизам

Астигнатизам

Астигматизам је

рефракциона

аномалија која је

условљена

неправилномнеправилном

закривљеношћу

роњаче тако да је

преломна моћ

рожњаче различита

у разним

меридијанима.



Када постоји астигматизам

никако не може да створи

мрежњачи а оштрина вида

Како би створио јасну слику

фокусира на мражњачи једну

и то је природни начин

усмеравања пажње на фокалнуусмеравања пажње на фокалну

види околину на посебан

издужују у овале, тачка

продужена.

астигматизам значајног степена, око

створи јасну слику на

вида је значајно смањена.

слику дете покушава да

једну од фокусних линија,

начин прилагођавања. Због

фокалну линију, болесникфокалну линију, болесник

посебан начин, кругови се

тачка светлости изгледа



Амблиопија је сензорни

због немогућности развоја видне

или оба ока.

Када очи разроког

Амблиопија

Када очи разроког

фиксирају, тада је оштрина

ока. Међутим, ако из ма

постане чешће водеће а друго

оштрина страбичног ока или

била при настајању ових сензорних

до пада већ постојеће видне

развија и даље своју видну оштрину

сензорни поремећај који је настао

видне оштрине на једном

детета наизменично

Амблиопија

детета наизменично

оштрина вида подједнака на оба

којег разлога једно око

друго чешће скреће, видна

или остаје на нивоу на ком је

сензорних промена или дође

оштрине, док водеће око

оштрину.



Нистагмус (титрање

Нистагмус (титрање

ритмички, невољни трзаји

физиолошка је појава

последица надражаја вестибуларногпоследица надражаја вестибуларног

(пример : окретање на вртешци

уливање хладне или топле

ушни канал)

Нистагмус титрање очију)

титрање очију) представља

трзаји очних јабучица и

појава ако настаје као

вестибуларног апаратавестибуларног апарата

вртешци, рингишпилу,

топле воде у спољашни



Патолошки нистагмус

при погледу на страну под

Овај нистагмус настаје

n. Vestibularisa, вестибуларних

мождини, церебелума (мали

дела цервикалне кичмене

стабла и коре великог мозга

вољног усмеравања очних

нистагмус је спонтан и одржава се

углом од 45 степени.

настаје код лезије лавиринта,

вестибуларних једара у продуженој

мали мозак), проксималног

кичмене мождине, можданог

мозга, односно центара

јабучица.



Албинизам

Парцијални

Албинизам

Парцијални албинизам је

доминантно наследан и

испољава се

депигментованим

макулама (мрљама) на

трупу илитрупу или

екстремитетима и

деколорисаном (седом)

длаком у пределу обрва,

трепавица или на

капилицијуму (космати

део главе).



Диплопија

Моноокуларна

Бинолурална

Диплопија

Моноокуларна диплопија (дупле

слике се стварају у једном

оку) настаје код повреда

корнее, ириса, катаракте,

каратоконуса, сублуксације

сочива, као и паталошких

стања ретине.

Бинолурална (права) диплопија

настаје код поремећаја

бинокуларног виђења,

парализне разрокости, код

оперативних захвата

приликом исправљања

рефракционих мана, после

операције катаракте као и

стављањем вештачког сочива.



Пресбиопија

Пресбиопија

Пресбиопија 

Пресбиопија је

проузрокована

природним старењем и

променама на сочиву

ока. Када људи напунеока. Када људи напуне

40 година, сочиво

почиње да губи своју

еластичност и

постепено почиње да

губи способност

фокусирања блиских

објеката.



ДалтонизамДалтонизам 





Код 8 % мушкараца и

појављују се сметње у

сметње настају као последица

али се неразликовање

неког штетног дејстванеког штетног дејства

разна оболења) која по

отклони узрок. Резултати

јесу да и они виде боје

мање (некада свега неколико

односу на особе које

разликују и до 4 милиона

и 0,5% жена у Европи,

у разликовању боја. Ове

последица наследног фактора,

боја може јавити услед

(алкохолиизам, тровања,(алкохолиизам, тровања,

правилу нестају ако се

Резултати посматрања далтониста,

али другојачије и много

неколико стотина нијанси) у

нису далтонисти (они

милиона нијанси).



Катаракта

Катаракта

Катаракта

Катаракта или сива

мрена представља

замућење очног

сочива што доводи

до слабљења вида.до слабљења вида.

Назив потиче од

грчке речи Katarasso

што значи водопад.

Предео зенице код

катаракте је бео као

водопад.



НајважнијиНајважнији симптом

катаракте је смањена

оштрина вида. Почетна

катаракта доводи до

малог оштећења вида.малог оштећења вида.

Интензивнија катаракта

доводи до већег

оштећења вида, а

потпуно замућено

сочиво доводи до

губитка вида.



Брајева азбука

Брајева

азбука (писмо)

Брајева азбука је

специјално писмо

намењено особама са

слабим видом или

потпуно слепимпотпуно слепим

особама. Брајево писмо

за слепе особе је

настало 1825. године.



Брајево писмоБрајево писмо



СлепиСлепи додиром,

јагодицом

десног

кажипрстакажипрста

читају слева на

десно а пишу

здесна на лево





Оптичка помагалаОптичка помагала



Проф.др Радомир Арсић



Аутизам је први пут описао Лео Канер (Leo Kaner)
1943. године (амерички психијатар јеврејског порекла;
професор психијатрије; 1930. основао је прво Дечје
психијатријско одељење при Педијатријској болници у
болници Džons Hopkins у Балтимору).
Опис аутизма је базирао на опсервацији једанаесторо
деце у периоду од 1938. до 1943. године. Ту децу
карактерисало је избегавање контаката са људима још накарактерисало је избегавање контаката са људима још на
веома раном узрасту (већ током прве године живота).
Опис је објавио у часопису Nervous Child, под насловом
Autistic Disturbance of Affective Contact. Пре његовог
открића специфичног обрасца понашања ове деце, она
су свакако постојала, али су описивана као ментално
ретардирана или луда.



� Назив аутизам у психијатрију је увео швајцарски
психијатар Еуген Блојлер (Eugen Blojler) 1911. године, са
значањем бежање из реалитета, како би тај назив
применио на схизофрену симптоматологију.

� Канер је термин аутизам позајмио од Блојлера због тога� Канер је термин аутизам позајмио од Блојлера због тога
што је веровао да аутистична деца заиста покушавају да
побегну од реалности. Формирао је нову категорију
поремећаја коју је назвао Рани инфантилни аутизам, која
се по њему назива и Канеров синдром. Овај синдром је
дуго схватан као најранија форма схозофреније. Али, од
1983. године (од DSM-III) аутизам се као најпроминентнији
представник сврстава у Первазивне развојне поремећаје
(F84) и тако у потпуности дистанцира од схизофреније са
раним почетком (F20).



�Аутизам је первазивни развојни поремећај

који се карактерише постојањем

абнормалног и/или измењеног развоја који сеабнормалног и/или измењеног развоја који се

испољава пре узраста од 3 године, као и

карактеристичним обликом патолошког

функционисања у области социјалних

интеракција, комуникације, и постојањем

стереотипних образаца понашања.



Дефиниција 
� У десетој ревизији Међународне класификације

болести и озљеда (1992) аутизам се описује као

поремећај који се појављује унутар прве

три године живота с поремећајима,три године живота с поремећајима,

друштвеног понашања, вербалне и

невербалне комуникације те с

бизарностима и ритуалима уз различито

интелектуално функционирање.



� Канер (Kanner, 1943) наводи пет дијагностичких

критеријума:

1. немогућност успостављања односа с људима и

стварима,

2. закаснели развој говора и употреба говора на

некомуникативан начин,некомуникативан начин,

3. понављајуће и стереотипне игре и опсесивно

инсистирање на одржавању одређеног реда,

4. недостатак маште, и

5. добро механичко памћење и нормалан тјелесни

изглед. Симптоми се појављују пре тридесетог

месеца живота.



� Рутер (Rutter, 1978) наводи три групе симптома које
аутизам одвајају од других поремећаја, посебно раних
дечјих психоза:

1. оштећење социјалног контакта с бројним

карактеристикама које одступају од дететова

интелектуалног функционирања,

2. закаснели и измењени развој језика и говора с2. закаснели и измењени развој језика и говора с

бројним специфичностима, а који су слабије

развијени од општег интелектуалног нивоа, затим

3. инзистирање на једноличности те стереотипије,
абнормалне преокупације и отпор промјенама.

Симптоми се и по њему појављују пре тридесетог

месеца живота.



DSM-IV класификација америчког психијатријског 
удружења (1996) наводи три групе симптома:

� поремећаје социјалних интеракција,� поремећаје социјалних интеракција,

� поремећаје вербалне и невербалне комуникације, и

� ограничене активности и интересе те различите

моторичке сметње и стереотипије

Јављање првих симптома ограничено је на прве три

године живота.



�DSM-IV дијагностички 
критеријуми за аутизамкритеријуми за аутизам



А. Укупно 6 или више из групе (1), (2) и (3); 

најмање 2 из групе (1); и по један из групе

(2) и (3): 

(1) Квалитативно оштећење социјалних интеракција, које се
манифестује у најмање две од наведених области:

(а) значајан поремећај у области невербалних комуникација

као што су контакт очима, израз лица, положај тела и гестовикао што су контакт очима, израз лица, положај тела и гестови
који су у функцији регулације социјалне интеракције

(б) немогућност остваривања вршњачких односа сходно

развојном нивоу

(в) изостанак спонтаности у потреби да се поделе радост

или интересовања са другима

(г) изостанак социјалног или емоционалног реципроцитета



(2) Квалитативно оштећење комуникације које се

манифестује у најмање једној од наведених области:

(а) кашњење (или потпуни изостанак) развоја говора

(б) код оних који имају говор, значајан поремећај(б) код оних који имају говор, значајан поремећај

способности да започну и одрже комуникацију са

другима

(в) стереотипна и репетитивна употреба говора

(г) изостанак или измењена спосбност играња

замишљених игара или имитирање игре других



(3) Рестриктивни, репетитивни и стереотипни обрасци
понашања, интересовања и активности, који се манифестују
у најмање једној од наведених области:

(а) преокупација једним или више стереотипних
интересовања која су патолошка или по интензитету или поинтересовања која су патолошка или по интензитету или по
фокусу

(б) нефлексибилна приврженост специфичним,
нефункционалним рутинама или ритуалима

(в) стереотипни и репетитивни моторни маниризми
(лепршање рукама, увртање руку или прстију, љуљање
(рокинг)
(г) стална преокупација деловима објеката.



Б. Кашњење или измењено функционисање у најмање

једној од наведених области, са почетком пре 3 године
живота:

1) социјане интеракције,1) социјане интеракције,

2) употреба говора у социјалној комуникацији,

3) симболична или имагинативна игра.

В. Поремећај не спада у Ретов синдром или дечји

дезинтегративни поремећај.



� Теорије о етиологији аутизма прошле су многе фазе од
првог описа овог поремећаја до данас. Посматрајући
варијабилност и широк дијапазон симптома код
аутистичних особа наметнуло се питање: како ови
бројни симптоми настају (моторни, когнитивни,
сензорни и др.). Ни једна од наведених теорија не
објашњава у потпуности клиничку слику аутизма, што
може говорити у прилог мултиетиолошком синдрому.може говорити у прилог мултиетиолошком синдрому.
Ипак, код извесног броја аутиста нађен је специфични
медицински узрок. Запажено је постојање повишене
инциденце пренаталних и постаналних, као и раних
развојних проблема код извесног броја аутиста, али то
не објашњава у потпуности развој аутистичне
клиничке слике код свих оболелих.



Психолошке теорије
Психоаналитичка школа 

Френсис Тастин (Frensis Tastin) полази од поставке да
постоји психогени аутизам, а то би било дететово искуство
неподношљиве, изненадне и болне свесности о телесној
одвојености од мајке са којом је до тада постојао осећај
телесне стопљености. Тастинова сматра да аутистична деца
нису у потпуности рођена већ да се и даље осећају као деонису у потпуности рођена већ да се и даље осећају као део
мајчиног тела. Тако, аутистично дете доживљава телесну
раздвојеност од мајке као да је уместо њеног тела остао
празан простор, ништавило. Уместо развоја прелазног
објекта аутистично дете користи аутистични објекат који има
улогу прелазног а постаје сталан. Аутистични објекат
спречава даљи развој мишљења и имагинације (који у
нормалном развоју компензују потпуно задовољење).



Ортогенетска школа

� Бруно Бетелхајм (Bruno Betelhajm) сматра да је свако
аутистично дете имало искуство екстремне ситуације у
коме је интензитет анксиозности сличан ономе који доноси
блиска смрт. Тако за аутистично дете унутрашње искуство
постаје репрезентација спољашњег света јер унутрашња и
спољашња реалност нису одвојене. По Бетелхајму није
мајчин однос оно што узрокује аутизам већ реакција, тј.мајчин однос оно што узрокује аутизам већ реакција, тј.
идеја детета да све што се дешава, било изнутра или
споља, потиче од мајке. Дете у условима слома
комуникације дезинвестира спољашњи свет и избегава
сваку акцију с циљем да што је могуће више потисне свако
незадовољство. Али, паралелено са тим, његов унутрашњи
свет који може да живи само захваљујући комуникацији са
околином постаје све више стереотипан и празан.



Биолошке теорије
Аутизам као последица оштећења развоја ЦНС 

(неуроразвојни модел)

Педесетих и седамдесетих година прошлог века
пнеумоенцефалографска испитивања као и налази
компјутеризоване томографије (ЦТ) установили су
проширење латералних комора, проширење темпоралног
рога, посебно лево. НМР студијама регистрована је
редукција величине ћелија и повећана густина – билатералноредукција величине ћелија и повећана густина – билатерално
у хипокампусу, амигдалама, енториналном кортексу,
мамиларним телима, медијалном септалном нуклеусу,
антериорном цингуларном гирусу (што је карактеристично за
незрелу конфигурацију и представља знак заостајања у
развоју). Данас су нам доступни подаци о абнормалној
величини и структури церебелума (смањена величина и број
Purkinjeovih ћелија, hipoplazija vermisa), лимбичког система и
фронталног кортекса. Улога церебелума у аутистичном
понашању још увек је недовољно разјашњена.



� Ове промене запажене су и пре првих знакова аутизма

(пре прве године). Како церебелум учествује у

процесима пажње, памћења, говору, учењу нових

вештина (што је све измењено код аутиста),вештина (што је све измењено код аутиста),
претпоставља се да услед абнормалних сигнала ка

фронталним деловима мозга у развоју долази до

патолошке активности мозга у целини. Једна од

хипотеза је стога и она о постојању и дејству антитела

на ткиво церебелума, која би могла довести до

клиничке слике аутизма.



Аутизам као метаболички поремећај 

Постоје извесне индиције о томе да би аутизам могао бити
последица неког метаболичког поремећаја или, тачније,
комбинација ефеката бројних метаболичких абнормалности.
У урину појединих аутиста запажена је повећана екскреција
пептида, повећање IgA на одређене протеине хране, тако да
би се у неким случајевима могло говорити о аутизму
сензитивном на храну. Код ове деце постоји поремећај усензитивном на храну. Код ове деце постоји поремећај у
метаболизму сумпорних једињења, који води у дисбаланс
биогених амина (неуротрансмитера) и смањење сулфатације
протеина у зидовима црева, а доводи до повећане
пермеабилности црева (leaky gut – синдом цурећих црева) за
састојке хране, а следствено томе и повећане могућности за
алергијске и неуротоксичне реакције, што иде у прилог
теорији о аутоимуном облику аутизма у неким породицама са
атопијском конституцијом



Генетска теорија аутизма

Генетске студије породица аутиста указују на дефицит

социјалног функционисања, говора, језика, когнитивну
дисфункцију, као и на повећану инциденцу афективнихдисфункцију, као и на повећану инциденцу афективних
поремећаја у првој генерацији рођака аутиста, што у
извесном броју случајева сугерише могућу генетску

основу аутизма. Користећи генске маркере за оне гене
који су укључени у развој ЦНС поставља се хипотеза о

могућој вези између EN2 гена и аутизма, мада је у игри
10 различитих генских локуса.



Неуропсихолошке теорије
� Неуропсихолошка истраживања указују на дисфункцију виших
нивоа егзекутивних функција које регулише фронтални и
префронтални кортекс. Дефицит егезекутивних функција је
забележен и највише проучаван код особа са повредом
фронталног режња, али се запажа у одређеној мери и код некихфронталног режња, али се запажа у одређеној мери и код неких
развојних поремећаја (хиперкинетски синдром, поремећај
понашања, Туретов (Žil de la Turet) синдром). Овај дефицит се
обједињује појмом дисегзекутивни синдром и манифестује се
кроз мање или више изражена следећа испољавања: репетитивне
покрете и говор, тешкоће инхибиције, смањену способност
планирања, оштећење примене знања на смислени начин,
фокусирање на детаље уместо сагледавања целовитости слике,
недостатк емпатије, тешкоће са социјалним правилима – што се
све запажа и у аутизму.



Когнитивне теорије
� Тешкоће аутиста у овладавању социјалним вештинама
заснивају се на дефициту теорије ума, која омогућава
особи да разуме другог и његову личну перспективу путем
знања, осећања, његових верења.

� Теорија ума омогућава људима да саосећају, комуницирају,� Теорија ума омогућава људима да саосећају, комуницирају,
замисле туђе жеље и снове – што је све мањкаво у аутизму.
Барон-Коен сматра да аутисти заправо касне у постизању
ових способности, што се односи на аутисте са бољим
вербалним способностима, док мањи број аутиста не
користи стратегије „теорије ума“ већ опште стратегије
решавања проблема, или се пак ослањају на сопствена
претходна искуства.



Клиничка слика аутизма
� Клиничку слику аутизма карактеришу оштећења у све

три сфере функционисања карактеристичне за

первазивне развојне поремећаје :

А) Реципроцитет социјалних интеракција

Б) Квалитативно оштећење вербалне и невербалне

комуникације и имагинације

В) Значајно смањен репертоар уз необичност

интересовања и активности



Реципроцитет социјалних интеракција

� Код аутистичне деце постоји измењено социјално

понашање које се манифестује као:

неодазивање на позив

„непримећивање“ људи

однос према људима као према предметимаоднос према људима као према предметима

недостатак контакта погледом

одсуство понашања усклађено са културним нормама

одсуство разумевања осећања и мисли других

(„теорија ума“)



Квалитативно оштећење вербалне и 
невербалне комуникације и имагинације

 број речи је мали

 употреба речи је неодговарајућа, а значење нејасно (две речи
могу имати исто значење или једна реч више значења)

 артикулација је обично мањкава; реч не прате гест, мимика и
покретпокрет

 говор је аграматичан и има конкретно и дословно значење

 појава ехолалија (понављање оног што се чуло у истом облику,
чак и са истом модулацијом гласа „магнетофонски говор“)

 појава металалија (одгођена ехолалија)
 погрешна употреба заменица (говори за себе у трећем лицу)
 ритам говора, модулација и интонација могу бити измењени
 формирање неологизама (формирање нових речи које немају
опште познато значење, већ ново – посебно, и другима
непрепознатљиво)



Значајно смањен репертоар уз 
необичност интересовања и активности

 аутисти имају интересовање за делове објеката

 запажена је фасцинација светлом, светлошћу кроз шаке, предметима, фасцинација
текстуром, косом, крзном, мирисом, укусом објеката

 аутисти показују негативне реакције на промене свакодневних активности, одеће,
средине, а манифестују се придржавањем ригидних свакодневних рутуала, контролом
понашања других

 необични страхови (услед постојања јасноће упамћених, можда само њима јасних необични страхови (услед постојања јасноће упамћених, можда само њима јасних
страшних детаља из сопственог искуства, а без могућности повезивања узбуђења са
последицама, уз ограничену могућност предвиђања, резоновања чини их понекад

неустрашивим у опасним, а страшљивим у сасвим обичним околностима);

 стереотипно (моторно) понашање као што је рокинг, лепршање рукама или сложени
постурални покрети, врћење у круг, кричање, мумлање – примарно су облици понашања
аутиста на нижем нивоу функционисања, у мањој мери се налазе и код осталих. Овакво
понашање се виђа и код ментално ретардиране деце. Ови облици имају тенденцију да
нестају, прелазе из једног облика у други и појачавају се у стањима стреса

 аутисти обично имају једну или неколико области интензивног инетересовања које

могу варирати, али кад су заокупљени једном то може трајати сатима. Код аутиста на
нижем степену функционисања то могу бити једина њихова интересовања (саобраћајни
знаци, ТВ рекламе, слова, бројеви, аутомобили, возила, зграде, мостови.



� Између 66–75 % аутиста (или 2/3) има ИQ мањи од 70,
иако известан проценат аутиста (саванти) има посебне
способности (код поједине деце са аутизмом постоји
апсолутни слух, изразит таленат за цртање уапсолутни слух, изразит таленат за цртање у

перспективи, математику, прорачун календара). Многе
одговоре на ова питања пружа неуропсихолошка

експлорација способности аутиста на вишем нивоу

функционисања.



Аспергеров синдром
� Синдром је описао аустријски лекар Ханс Аспергер

1944. године, не знајући за Канеров опис инфантилног
аутизма. Синдром је назвао „Аутистична психопатија
детињства“. Касније је синдром назван према самомдетињства“. Касније је синдром назван према самом
аутору. Синдром има симптоме који га приближавају
аутизму (квалитативно оштећење социјалних

интеракција; рестриктивни, репетитивни и

стереотипни обрасци понашања) и који га разликују од
њега (развијен говор и добри интелектуални

капацитети).



� Ову децу тешко је описати. Ни по чему се, на први
поглед, не разликују од својих вршњака. Међутим,
најупадљивије специфичности ове деце, које се ретко
запазе још на најранијем узрасту, чешће око 3 године,
односе се на недостатак саосећања и способности заодносе се на недостатак саосећања и способности за
успостављање социјалних релација, педантан говор у
коме и поред добро развијеног речника и богатства
информација које скупљају на механички, готово
опсесиван начин, постоји дефицит комуникативности.
Говор је „формалан“, необичних тема, синтаксичке и
семантичке необичности, уз сиромаштво невербалне
комуникације.



� Тешкоће ове деце, и поред нормалне или натпросечне
интелигенције, представљају велики проблем за

њихову социјализацију. На неки начин, ова деца имају
сличне проблеме као деца са аутизмом али су многосличне проблеме као деца са аутизмом али су много

способнија, имају неке посебне таленте и завршавају
школу, факултет као и особе опште популације.



� Ова деца не разумеју преносно значење и садржај
изреченог схватају буквално.Такође, не разумеју ни
невербалне поруке других (мимику и гест која нам
обично помажу да тачније разумемо значање
изреченог код других, да разликујемо озбиљност,изреченог код других, да разликујемо озбиљност,
шалу, узнемиреност, љутњу, повређеност итд.).

� Ова деца имају тешкоће при овладавању моторним
вештинама, реаговању на промене у свакодневним
животним рутинама, имају често необичне
фасцинације и могу бити „досадна, наметљива“ са
својим необичним причама и интересовањима.



Хвала на пажњи





Псеудоретардација је

привидна, односно лажна

интелектуална ометеност.

Односи се на децу, која на

тестовима интелигенције

остварују просечне резултате,

али се у пракси то не може

уочити. Њихова наводна

заосталост је најчешће резултатзаосталост је најчешће резултат

културних и социјалних

фактора, одређених синдрома

или коришћење одрећених група

медикамената које успоравају

реакције и самим тим мењају

понашање детета.



НАЈЧЕШЋЕ СЕ РАЗЛИКУЈУ ДВЕ КАТЕГОРИЈЕ

1. Прву категорију чине деца код

које се поступком више процена

(нпр, психолошка, дефектолошка,

медицинска итд.) препознаје

снижени биолошко - психолошки

потенцијал. У ову групу ученика

најчешће се убрајају ученици са

лаком интелектуалном

2. Другу категорију чине деца

успореног когнитивног развоја, код

којих је биолошко- психолошки

потенцијал најчешће просечан, али је

манифестација њиховог когнитивног

функционисања у свакодневним

активностима нижа од стварних

потенцијала. Таква стања могу бити

узрокована недовољним и социјалнимлаком интелектуалном

ретардацијом (коефицијент

интелигенције од 55 до 69) и

ученици граничних

интелектуалних способности

коефицијент интелегинеције од 79

до 79.

узрокована недовољним и социјалним

подстицајем, скривеним чудним

оштећењима, поремећајима у осећајној

области, различитим поремећајима на

нивоу централног нервног система,

погрешном проценом дететовог

понашања и слично.



СОЦИЈАЛНА  ДЕПРИВАЦИЈАСОЦИЈАЛНА  ДЕПРИВАЦИЈАСОЦИЈАЛНА  ДЕПРИВАЦИЈАСОЦИЈАЛНА  ДЕПРИВАЦИЈА

Узрок псеудоретардације односи се на

недовољне или неадекватне социјалне и

едукативне подстицаје неопходне за развој

личности. Васпитно и едукативно

занемарено дете располаже ограниченим

знањима и вештинама у односу на вршњаке.

Зато њихови интелектуални потенцијали

изгледају нижи. Међутим, уз адекватне

васпитне и социјалне подстицаје ова деца

могу да остваре брз и адекватан социјалнимогу да остваре брз и адекватан социјални

развој. Посебно дужа хоспитализација деце

и одвајање од родитеља и породице, може да

угрози когнитивно и социјално

функционисање деце, које може да остави

трајне последице у односу на касније

образовање.



Поремећаји који утичу на развој псеудоретардације:Поремећаји који утичу на развој псеудоретардације:Поремећаји који утичу на развој псеудоретардације:Поремећаји који утичу на развој псеудоретардације:

1.Чула слуха и вида

2.Поремећаји у области 

емоционалног развоја

3.Поремећај моторике



Одбијање извршавање задатака

или незаинтересованост за обавезе,

може да се окарактерише као

редовна ретардација, и лоша

процена понашања детета може да

да слику испод просечног

интелектуалног функционисања.



Нпр. деца са

хиперкинетичким

синдромом због

карактеристичног

понашања и става

према школи и

учењу, могу бити

категорисана у групу

ментално ометених,

као и деца која због

природе свог

основног обољења

користе терапију која

успорава реакције

(епилепсија и сл.).



До тешкоћа у учењу општег типа могу

да доведу и дечије неурозе, или пак

различити облици почетних психоза

који захтевају специфичну терапију и

нису обавеза наставника, али како

наставници постају сарадници тима

који се бави овом врстом проблема,

неопходно је да буду информисани

како да у одређеним ситуацијама

пруже помоћ детету, у којим типичним

Положај наставника у раду са децом са псеудоретардацијомПоложај наставника у раду са децом са псеудоретардацијомПоложај наставника у раду са децом са псеудоретардацијомПоложај наставника у раду са децом са псеудоретардацијом

пруже помоћ детету, у којим типичним

ситуацијама дете може да реагује

неприлагођено (емоционално и

социјално), у којим временским

ситуацијама се јављају реакције, да ли

је поремћај генерализован или се

појављује само у односу на неке

ситуације или особе.



КАКО ПОМОЋИ ДЕТЕТУ СА ПСЕУДОРЕТАРДАЦИЈОМКАКО ПОМОЋИ ДЕТЕТУ СА ПСЕУДОРЕТАРДАЦИЈОМКАКО ПОМОЋИ ДЕТЕТУ СА ПСЕУДОРЕТАРДАЦИЈОМКАКО ПОМОЋИ ДЕТЕТУ СА ПСЕУДОРЕТАРДАЦИЈОМ

Са облажавање наведених тешкоћа

од посебнога значаја је пружање

адекватне помоћи и подршке и то не

само стручњака и породице, већ и

наставника и целокупног ђачког

колектива. Примерена подршка у

основној школи омогућава

ученицима са развојним

потешкоћама да наставе образовање

у средњој школи примереноју средњој школи примереној

њиховим интересима и

способностима. На тај начин ће

добити шансу да се оспособе за

занимање у коме могу да буду

успешни и на адекватан начин

постигну личну, друштвену и

професионалну афирмацију.



ЗАКЉУЧАК

Псеудоретардација је привидна, односно лажна

интелектуална ометеност. Односи се на децу, која на

тестовима интелигенције остварују просечне резултате,

али се у пракси то не може уочити. Њихова наводна

заосталост је најчешће резултат културних и социјалних

фактора, постојање одређених синдромских стања ифактора, постојање одређених синдромских стања и

болести, или коришћење одрећених група медикамената

које успоравају реакције и самим тим мењају понашање

детета.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


