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Увод  

• Највећи број болесника који се налази на рехабилитацији у 
специјализованим установама јесу болесници са неуролошким 
обољењима.  

• Клиничке манифестације зависе од локализације, интензитета и 
узрока лезије и углавном се испољавају као вишеструке 
дисфункције.  

• Као последица тих дисфункција јавља се функционална 
зависност већег или мањег степена, краћег или дужег трајања.  

 

 



Цереброваскуларне болести  

• Транзиторни исхемијски атак  - ТИА као 
пролазно жаришно оштећење, 

• Трајно фокално оштећење – апоплексија, 
шлог, инзулт, мождани удар, „stroke“,  

• Акутно дифузно цереброваскуларно 
оштећење – хипертензивна енцефалопатија,   

• Хронично дифузно цереброваскуларно 
оштећење – артериосклероза, деменција.  



Мождани удар 

• Мождани удар је фокални поремећај мождане функције са 
наглим развојем услед патолошког процеса на крвним 
судовима мозга.  

• Трећи узрок смртности, и око 15% пацијената са можданим 
ударом умире до две недеље након инзулта. 

• Међу инвалидним особама ¼ чине особе са хемиплегијом, 50% 
особа са хемиплегијом преживи више од 8 година, 10% се 
опорави у потпуности, 25% има мања оштећења, 40% средње 
тешке и тешке последице, а 10% болесника са веома тешким 
последицама захтева трајну негу.  



Мождани удар 

• Патоанатомски два су типа фокалних поремећаја:  

• Инфаркт – трмботичног или емболијског порекла 

• Хеморагија   

• Клиничка слика зависи од локализације и величине фокалне 
лезије, а неуролошки дефицити могу бити моторни, сензорни, 
когнитивни и афективни.  

 



Неурорехабилитација  

Циљ рехабилитације  

 Постићи највећи могући 
ниво самосталности,  
односно способности 
пацијента у обављању 
АДЖ и радних 
активности.  

 Рехабилитација започиње  
већ 24 – 48ч након 
стабилизације неуролошког 
дефицита, а траје 
индивидуално од 4 недеље 
до 6 месеци.   



Процена пацијента:  
 • Прикупљање података  

• Стандардни преглед,  

• Функционална тестирања,  

• Лабораторијске и друге дијагностичке процедуре,  

• Процена когнитивне, афективне и функције говора, 

• Структурна процена локомоторног апарата, 

• Процена сензомоторне функције,  

• Процена вегатативних функција, 

• Процена функционалних способности (Бартел скала), 

• Процена присуства компликација, 

• Процена присуства фактора ризика.  



План рехабилитације –акутна фаза  

• На неуролошком одељењу/клиници,  

• Циљ је спречавање компликација и 
омогућавање мобилности пацијента, 

• Неспецифичне мере – спречавање 
последица инактивитета,  

• Специфичне мере -  пасивне вежбе, 
позиционирање, и рана стимулација 
моторне контроле.  

 



План рехабилитације-постакутна фаза  

• У специјализованим установама за рехабилитацију,  
• У кућним условима,  
• Циљ је да врати максималну могућу мобилност и 

стабилност у АДЖ, 
• Превенција компликација инактивитета,  
• Вежбе моторног учења,  
• Рехабилитација когнитивних дефицита и говора,  
• Психолошка и социјална подршка,  
• Едукација и подршка породице,  
• Мере секундарне превенције (контролу фактора 

ризика, промена начина живота, ...) 
• Контрола коморбидитета и компликација.  

 



  
Оштећења периферног нервног система  

 
• Као последица ових оштећења настају моторни, сензитивни или 

вегетативни дефицити.  

• Узроци су бројни: хередитарни, метаболички, 
инфламаторни/инфективни или трауматски.  

• Циљ рехабилитације и овде је обнова функције у највећем 
могућем степену.  

 



  
Оштећења периферног нервног система  

 
• У стадијуму одузетости спроводе се мере за спречавање 

компликација (контрактуре, атрофија мишића).  

 

• У стадијуму опоравка користи се кинезитерапија, 
електростимулација, физикални агенси, електротерапија.  

 

• У стадијуму секвела уколико заостане неспособност, замена 
функције помагалом (ортозом) или се пацијент обучава 
компензаторним вештинама.  

 



Мултипла склероза  
 

• МС аутоимуна инфламаторна болест ЦНСа 
која се карактерише демијелинизационим 
плаковима.  

• По учесталости је трећи узрок неспособности 
код особа од 15 до 50 година.   

                          

               Манифестује се:  

• Слабошћу, парестезијама, поремећајем хода, 
оптичким неуритисом, диплопијама, 
атаксијом, вртоглавицом и поремећеном 
исхраном.  

 



Мултипла склероза  
 

• Циљ рехабилитације је максимално смањити 
ниво неспособности пацијената.  

• Евалуација пацијента, медицинска историја, 
анамнеза, преглед, скале функционалне 
активности (Курцке скала неспособности),  

• Симпотматска терапија, кинезитерапија, 
употреба ортоза, социјално психолошка 
потпора.  

                              *Неподношење топлоте! 

 



Болест моторног неурона 
 

• Болести горњег моторног неурона: примарна 
латерална склероза, епидемична спастична 
парапареза,  

• Болести доњег моторног неурона: 
булбоспинална мишићна атрофија, 
моноклонална болест мотонеурона, 
полиомијелитис,  

• Оштећење оба моторна неурона: 
амиотофична латерална склероза (АЛС).  

 



Болест моторног неурона 
 

• Клиничка слика: прогресивна мишићна слабост која 
води у прогресивне ниове зависности и 
неспособности.  

• Циљ рехабилитације: помоћ пацијентима у одржавању 
функција, независности, квалитета живота што је 
могуће дуже.  

• Евалуација  
• Вежбе одржавања обима покрета 
• Вежбе одржавања мишићне снаге без оптерећења 
• Употреба ортоза и помагала  
• Едукација пацијента и породице о очекиваним 

компликацијама и тешком инвалидитету.  
 



Неуродегенеративне болести  
 

• Неуродегенеративне болести ЦНС су велика група обољења која 
могу бити идиопатска, генетског или секундарног порекла.  

• Најчешће обољење из ове групе, у пракси је Паркинсонова болест.  
• У базалним ганглијама ћелије које продукују допамин 

дегенеришу, а холинергички неурони постају хиперактивни.  
• Клинички се манифестује: постуралним тремором, 

брадикинезијом, ригидитетом, постуралном нестабилношћу, 
хипокинетском дизартријом, констипацијом, инконтиненцијом, 
ортостатском хипотензијом, поремећајем расположења, 
когнитивним  дефицитима.  

 



Неуродегенеративне болести 

• Ригидитет и брадикинезија у највећој мери нарушавају 
способност обављања АДЖ.   

• Циљ рехабилитације је побољшање хода, мишићне снаге и 
моторне кординације.  

• План рехабилитације се састоји из програма вежби које су 
проприцептивне, уз стимулацију, вежбе одржавања 
флексибилности, вежбе релаксације, аеробне вежбе.  

 



Хвала на пажњи! 


