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Етиологија лезија медуле спиналис: 

 • Траума кичменог стуба  

• Компресија кичмене мождине (тумори, цисте, апсцеси) 

• Васкуларни поремећаји (хеморагије, исхемије) 

• Запаљенска обољења (мијелитис) 

• Наследна и дегенеративна обољења 

• Аномалије кичменог стуба и мождине (спина бифида, 
мијеломенингокела) 

• Системска, аутоимуна, демијелинизирајућа обољења и др.  

 



 
Манифестација клиничка:  

 • Оштећења моторике 

• Оштећења сензибилитета  

• Оштећења вегетативних функција 

 

 



 



Класификација лезија медуле спиналис 

• За класификацију ових лезија данас користимо стандардну 
неуролошку класификацију оштећења кичмене мождине 
Америчког удружења за спиналне повреде (ASIA- American Spinal 
Injury Association).  

Лезије кичмене мождине могу бити:  

• Комплетне лезије – нема ни моторне ни сензорне функције у 
најнижим сакралним сегментима.  

• Инкомплетне лезије – постоји било каква очуваност моторних 
или сензитивних функција испод неуролошког нивоа који 
укључује и најниже сегменте кичмене мождине.  

 



 
 

За сваки ниво и степен оштећења дефинише се функционално 

стање и ниво неуролошког оштећења.  

 
Фукционално стање  Ниво неуролошког оштећења  

Квадриплегија – Тетраплегија  C4 – C8 

Висока параплегија  T1 – T6 

Ниска параплегија  T7 – T12, L1- L3 

Синдром кауде еквине  L4 – S1 

Синдром конуса и епиконуса  S2 – S3(S5) 



Тетраплегија (Теtraplegia) уместо Kвадриплегија (Quadriplegia).  

• Тетраплегија се односи на оштећење или губитак моторних и 

сензитивних функција у цервикалним сегментима к.м. услед лезије 

неуралних елемената у спиналном каналу. 

• Тетраплегија резултира оштећењем функције горњих 

екстремитета, трупа, доњих екстремиета и карличних органа.  

• Овај термин не подразумева оштећење брахијалног плексуса нити 

периферних нерава изван спиналног канала. 

 



Параплегија (Paraplegia) 

• подразумева оштећење или губитак моторних или сензитивних 

функција у торакалним, лумбалним или сакралним сегментима 

к.м. услед лезије неуралних елемената у спиналном каналу.  

• Очувана је функција горњих екстремитета, а у зависности од 

висине лезије може бити оштећена функција трупа, доњих 

екстремитета и карличних органа.  

 

 



• Синдром конуса медулариса (Sy conusa medularisa) подразумева 
лезију сакралне к.м. (conusa medularisa) и лумбалних нервних коренова 
у неуралном каналу што најчешће доводи до оштећења функције 
мокраћне бешике, црева и доњих екстремитета.  

      Ако је лезија на вишем нивоу сакралног сегмента, у појединим 
случајевима, могу бити сачувани рефлекси као што су 
булбокаверозни и миктурациони.  

 

• Синдром кауде еквине (Sy caudae eqinae) подразумева оштећење 
лумбосакралних коренова у неуралном каналу што доводи до 
оштећења функције мокраћне бешике, црева и доњих екстремитета.   
 



Шематски приказ висине лезије  

  



Спинални шок  

• Након лезије кичмене мождине настаје прекид преноса импулса 

између спиналних и виших нервних центара, у оба правца. Тај 

прекид преноса развија слику спиналног шока. 

• Услед едема и реактивних промена у околном ткиву, клиничка 

слика у почетку изгледа много тежа. Тек након ове фазе 

спиналног шока, када се смире запаљенске реакције од 2 до 6 

недеља, успостављају се рефлексне активности када се 

рехабилитациони програм интензивира.  

 



У клиничкој слици присутне су:  

• Моторне дисфункције: снижен тонус скелетних мишића, 
немогућност вољног покрета испод нивоа лезије,  

 

• Сензитивне дисфункције: испад површинског сензибилитета за 
бол, додир и температуру, као и оштећење сензибилитета за 
дубоки притисак и положај тела,  

 

• Вегетативни поремећаји: поремећаји елиминације, поремећај 
сексуалне функције, функције знојних жлезда.  

 





Циљеви рехабилитационог третмана у фази спиналног шока  

Превенција декубиталних рана и одржавање обима покрета кроз:   

• Измена дозвољених положаја, односно растерећење угрожених 

делова тела,  

• Пасивни покрети испод нивоа лезије, 

• Елевација екстремитета са циљем превенције едема.  

• А такође је важно и започињање активности самозбрињавања и 

тренинга мокраћне бешике и црева.  

 



 

Позиционирање и измена дозвољених положаја  

 • Код ових болесника имобилизацију спроводимо до 

консолидације коштаних структура.  

• Да би омогућили хеперекстензију повређеног дела користимо 

већи број јастука различитог облика и димензија.  

• Распоред и број јастука одређујемо на основу висине тј нивоа 

лезије.  

 



 



 

Терапијски положај код болесника са свежом 

лезијом цервикалног сегмента (квадриплегијом) 

 
• Супинирани положај   

• Хиперекстензија цервикалног сегмента   

• Измена положаја горњих екстремитета (у свим положајима руке су 

елевиране)  

• Положај доњих екстремитета  

 



 

Терапијски положај код болесника са свежом 

лезијом цервикалног сегмента (квадриплегијом) 

 
1. Положај горњих екстремитета:   

• раме у абдукцији од 25˚ 

• лакат у екстензији од 180˚ 

• ручни зглоб у дорзофлексији 

• прсти у флексији до функционалног положаја 

• палац у опозицији    

 



 

Терапијски положај код болесника са свежом 

лезијом цервикалног сегмента (квадриплегијом) 

 
 2. Положај:  

• раме у абдукцији до границе бола 

• лакат у екстензији  

• подлактица у супинацији 

• палац у опозицији  

• руке не смеју да висе, потребни су додаци за кревет 

 

 



 

Терапијски положај код болесника са свежом 

лезијом цервикалног сегмента (квадриплегијом) 

 
3. Положај:  

• рамена у благој унутрашњој ротацији 

• лакат у екстензији од 180˚ 

• подлактица у пронацији  

 

 



 

Терапијски положај код болесника са свежом 

лезијом цервикалног сегмента (квадриплегијом) 

 
4. Положај:  

• раме у благој абдукцији и благој спољашњој ротацији 

• лакат у семифлексији  

• подлактица у семипронацији  

• палац у абдукцији  

 

 



 

Терапијски положај код болесника са свежом 

лезијом цервикалног сегмента (квадриплегијом) 

 
Положај доњих екстремитета:  

• зглоб кука у екстензији и лакој абдукцији до 10˚ 

• колени зглоб у иницијалној флексији од 165-170˚ 

• скочни зглоб у дорзалној флексији око 95˚  

 

 



Терапијски положаји код особа са параплегијом 

• положај доњих екстремитета је исти као код квадриплегије  

• положај горњих екстремитета болесник одређује по жељи.  

 



Рехабилитација болесника са лезијом медуле 

спиналис  

 фаза имобилизације или тзв. млитава фаза је фаза од настанка 
лезије и у њој доминира интезивно лечење и нега усмерени на 
санацију актуелних проблема и превенцију компликација 
инактивитета.  

 фаза мобилизације се карактерише активирањем и 
функционалним оспособљавањем болесника, као и тренингом 
мокраћне бешике и црева.  

 хронична фаза у којој се одржавају постигнуте способности и 
вредности, уз дугорочне контроле.  

 



Рехабилитација болесника са лезијом медуле 

спиналис  

Циљеви рехабилитационог третмана:  

 функционална независност до максимално могућег степена,  

 едукација и реедукација за активности свакодневног живота,  

 превенција и санација секундарних компликација.  

 



Програм здравствене неге  

Тим за здравствену негу спроводи специфичне мере здравствене 
неге:  

• самозбрињавање – едукацију и реедукацију,  

• позиционирање и промену положаја,  

• тренинг мокраћне бешике,  

• тренинг дебелог црева,  

• припрему за вертикализацију и вертикализацију,  

• транфере,  

• примену и обучавање за коришћење помагала за корекцију, 
самозбрињавање и кретање.   
 



 
Активности самозбрињавања  
  Лична хигијена и брига за спољашњи изглед обухватају: прање 

руку, умивање, прање зуба, чешљање, бријање и евентуално 

шминкање.  

 

 



 
Активности самозбрињавања  
  Исхрана и проблеми у вези са узимањем хране и течности: 

могућност употребе адекватног прибора за јело, приношење 

хране и течности до уста, жвакање и гутање већ припремљене 

хране, затим сечење крупнијих комада хране, мазање на хлеб, 

отварање посуда са храном или пићем.  

 



 
Активности самозбрињавања  
  Купање: могућност прања тела од главе до пете, у кади или под 

тушем.  

 Облачење-свлачење: горњих и доњих делова одеће, личног 

рубља, обување и изување, могућност узимања одеће из ормара, 

закопчавање и раскопчавање.  

 



 
Активности самозбрињавања  
  Употреба тоалета и интимна нега: могућност свлачења одеће 

пре употребе тоалета, перианалну хигијену, навлачење одеће 

након тоалета.  

 



Позиционирање и промена положаја  

 
• Избор положаја у фази имобилизације 

подразумева наизменичну примену: 

• Функционалних (принудних) положаја у које 
спадају супинирани и пронирани,  

• Физиолошких (растеретних) положаја у које 
се убрајају леви и десни бочни положај.  

  

• Пронирани положај се код цервикалних и 
високих торакалних лезија не препоручује у 
почетку, због евентуалне појаве дисајних 
сметњи.  

 



Супинирани положај – на леђима  

 
    Функционални положај горњих екстремитета 

у супинираном положају: 

• Раме у абдукцији око 60˚, са благом спољном 
ротацијом. 

• Лакат наизменично у флексији и екстензији. При 
појави спазма спроводити пасивну екстензију 
лакта корективном удлагом. 

• Ручни зглоб у дорзалној флексији око 45˚, прсти 
у благој абдукцији и семифлексији, палац у 
опозицији и абдукцији (удлага или друго 
помагало).  

 



Супинирани положај – на леђима  

 
    Функционални положај доњих екстремитета у 

супинираном положају:  

• Кукови у благој абдукцији 5˚ до 15˚, и спољашњој 

ротацији око 15˚. 

• Колена у екстензији око 175˚. 

• Скочни зглоб у дорзалној флексији око 95˚ 

(неутралан положај).  



Пронирани положај – на трбуху  

 
Предности пронираног положаја:  

• Превенција и санација флексионих контрактура 

кука и колена,  

• Релаксација код изразитих флексионих спазама 

доњих екстремитета, 

• Добар кинестетички осећај,  

• Растерећење предилекционих регија леђа и 

сакрума,  

 



Пронирани положај – на трбуху  

 
    Захтева ратерећење предилекционих места, 

помоћу сетова јастука који се постављају на 
следећи начин:  

• Први сет јастука испод грудног коша 

• Други сет јастука испод натколеница 

• Трећи сет јастука испод потколеница 

• Стопала се постављају у слободан међупростор 
између душека и кревета ако је душек краћи, или 
се постави ваљкасти јастук мањи испод стопала 
(дорзофлексија).  

 



 

Физиолошки - релаксациони положаји 

 
• Класичан бочни положај од 90˚ који се најчешће 

у пракси примењује, може се постићи уз 

коришћење више јастука или једне Клајн ролне 

дужине 2,2м која обезбеђује боље 

позиционирање и могућност позиционирања од 

30˚ до 135˚.  

 



Положај болесника у спастичној фази  

 
• Спастицитет је праћен мишићном слабошћу која 

највише захвата екстензоре горњих екстремитета 

и флексоре доњих екстремитета.  

• Корективни положај може бити праћен болним 

спазмом флексора доњих екстремитета.  

• Код цервикалних лезија на горњим 
екстремитетима треба ограничити флексију 

лакта помоћу удлаге (флексионо-аддукционе 

контрактуре).  

 



Положај болесника у спастичној фази  

 
• Доњи екстремитети код параплегије и 

квадриплегије су често захваћени флексионо-
аддукционим спазмима, из тог разлога испод 
колена не треба поставити ролну.  

• Зглобове кука и колена треба довести у пасивну 
екстензију, примењивати пронирани положај са 
оптерећењем (каишеви, џакчићи са песком, и 
слично).  

• За превенцију аддукционе контрактуре, трења и 
декубитуса, између колена треба ставити јастук 
абдуктор и у постељи и током седења у 
колицима.  
 



 

Реедукација болесника 
Реедукација за активности самозбрињавања обухвата:  

• Мобилност у кревету –заузимање терапијског положаја уз 

коришћење помагала,  

• Активности личне хигије, 

• Активности исхране,  

• Актинвости облачења и свлачења,  

• Активности елиминације,  

• Трансфере.  

 



Мобилизација  

• Код параплегије мобилизација започиње по принципу од лакшег 
ка тежем:  

• Бочно померање у кревету помоћу трапеза- одигне труп и помери 
ка ивици кревета, затим рукама помери једну па другу ногу на исту 
страну.  

• Окретање на бок из леђног положаја – руком пребаци ногу преко 
друге ноге (на пр: на леви бок – десна преко леве) па замахом руке 
ротира горњи део тела.  

• Окретање са леђа на трбух – подигне прво руку изнад главе или је 
приближи уз тело, пребаци ногу преко ноге, замахом руке обрће 
труп на трбух, одизањем на лактове и шаке одигне горњи део тела.  

 



Мобилизација  

• Седећи положај уз помоћ трапеза,  

• Померање десно – лево из седећег положаја – рукама помери једну 

па другу ногу, одупре се на руке и одигне од постеље и помери у 

страну.  

• Померање напред-назад – постави руке иза или испред карлице и 

ослањајући се на њих помера се напред или назад.  

 



 

Активности облачења и свлачења 

 • Пошто је функција горњих екстремитета очувана код болесника са 
параплегијом облачење и свлачење горњих делова не представља 
проблем. Код особа са квадриплегијом потребно је претходно увежбати 
низ покрета и предрадњи.  

• Скидање горњег дела одеће: у седећем ставу у постељи, палац једне 
руке увуче позади оковратника, савије главу и повуче одећу преко главе, 
потом један рукав па други рукав.  

• Облачење горњег дела одеће: предња страна одеће окрене се према 
доле, болесник увуче руку у рукав, једну па другу, навуче до лактова. 
Палчевима закачи леђни део одеће, савије главу и пребаци преко главе.  
 



 

Активности облачења и свлачења 

 • Облачење доњег дела одеће у кревету: болесник рукама 
пребаци једну ногу преко колена друге ноге опружене, навуче 
чарапу, затим навуче ногавицу и доњи део до изнад колена, затим 
опружи ногу и поступак понови са другом ногом. Затим пређе у 
бочни положај и навуче доњи део до струка, окрене се на други 
бок и поступак понови и са другом страном.  

• Скидање доњег дела се изводи обрнутим редоследом.  

• Обућа се обува док је болесник у постељи, повуче једну ногу-
флектира је, навуче патику, па поступак понови са другом ногом. 
Пожељно је да обућа има чичак траку.  

 



 



 



Вертикализација  

• Започиње у фази мобилизације.  

• Циљ је постепено прилагођавање церебралне 

циркулације на усправан став, превенција колапса, 

побољшљње општег стања и превенција компликација 

инактивитета.  

• На стандардном кревету подижемо узглавље постепено,  

• На специјалном кревету подижемо целу подлогу у 

почетку 25-30˚. Уколико болесник добро подноси 

усправљање, понављамо два пута дневно, а затим 

продужавамо време трајања и повећавамо нагиб до до 

45˚.  

• Данас користимо осцилаторни сто.  



Трансфер – квадриплегија  

• Трансфер кревет – колица.  

• Изводе две особе. Колица се поставе паралелно са 
ивицом кревета. Једна особа подигне болесника у седећи 
положај, подвуче руке испод пазуха и фиксира 
подлактице болесника.  Друга особа стоји испред колица 
подвлачи руку испод глутеуса и другу испод колена и 
синхронизовано пребацују болесника на колица.  

• Коректан положај у колицима подразумева да леђа-
натколенице, натколенице–потколенице и потколенице–
стопала заузимају прав угао.  

• Између колена јастук абдуктор. Уколико је лезија високо, 
болесника треба фиксирати каишевима.  

• Трансфер колица-кревет обрнутим редоследом.  

 



Трансфер – квадриплегија  
Самосталан трансфер уз помоћ трапеза или косе даске.  

• Први начин: колица паралелно постављена са креветом, 
закочена, скине се бочна страница, болесник се помери 
ка ивици кревета, подвуче подлактицу руке ближе 
колицима испод ноге и спусти ногу на папучицу. 
Поступак понови и са другом ногом. Доручјем једне руке 
се одупре, а доручје друге руке пребаци преко трапеза, 
подигне труп и пребаци седални део на колица попут 
клатна.  

• Други начин: колица су под правим углом у односу на 
кревет, болесник се одупре рукама, окренут леђима 
помери се на ивицу кревета. Једном шаком се одупре о 
страницу колица а другом о кревет одигне труп и пребаци 
на седиште колица. Откочи колица, мало их помери 
уназад, и рукама спусти једну па другу ногу.   
 



Трансфер – квадриплегија  

• Трансфер колица – тоалет захтева прилагођен 

простор, опрему (држач, трапез).  

  

• Трансфер колица – када је вишеструко компликован 

и веома мали број пацијената га савлада. Купање 

се обично обавља на столици са наслоном, уз 

асистенцију (спречавање повреда, опекотина).  

 



 



Трансфер – параплегија  

 Трансфер кревет – колица.  

• Болесник се помери до ивице кревета, колица су 
паралелно са креветом, скине страницу са колица, 
једном руком се ухвати за наслон друге странице 
колица а другом руком за трапез и пребаци труп на 
седални део колица. Затим, рукама спусти једну па 
другу ногу. Болесник може уколико је то њему 
лакше, да пребаци прво ноге затим труп.  Висинска 
разлика између кревета и колица се мора 
кориговати.  

 Трансфер колица – кревет иде обрнутим редоследом.  
 



 



 



Кретање  
     Хаси и Станфер су сврстали све пацијенте са спиналном 

лезијом у четири категорије према могућности кретања:  

• Кретање у друштвеној заједници – самосталност у 

трансферу, кретању унутар и ван куће уз коришћење 

штапа, штака или колица.  

• Кретање у кућној средини – асистирани трансфер, а 

кретање по кући реалтивно самостално. Могу да се крећу 

помоћу колица и ван куће али уз асистенцију друге особе.  

• Кретање као вежба – усправљање – захтева асистенцију 

при кретању.  

• Немогућност кретања – употреба само колица.  



 



 



Исхрана 

 
o Разноврсна, три оброка и две ужине. 

o Висококалоријска, хиперпротеинска и 

хипервитаминска.  

o Конзумирање свежег воћа и поврћа,  

o Довољан унос течности,  

o Редукција/забрана уноса алкохолних пића 

(појачавају спазме).  

 





Сан сваког спортисте они су остварили! 


