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1. Увод  

• Хемиплегија – хемипареза јесу функционалне дијагнозе 
стања које подразумева губитак или слабост вољне 
покретљивости једне половине тела.  

• Хемиплегија настаје као последица оштећења у 
супротној можданој хемисфери услед:  

     -цереброваскуларних поремећаја (исхемијски или 
хеморагијских инзулт),  

     -траума главе,  

     -тумора ЦНС-а,  

     -инфективних и запаљенских обољења ЦНС-а,  

     -пренаталних и перинаталних  

      оштећења ЦНС-а код деце.  
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1. Увод  

• У клиничкој слици појављују се симптоми у зависности 
од локализације и обима лезије.  

  
• Поремећаји моторике: парализа или пареза једне 

половине тела са измењеним мишићним тонусом, 
поремећај жвакања, гутања и/или артикулације, 
поремећаји у пражњењу мокраћне бешике и дебелог 
црева.   
 

• Поремећаји сензитивни: перцепције, губитак телесне 
шеме, осећаја за бол, додир и топлоту, поремећај говора 
(изговора и разумевања) и комуникације, дефицит у 
видном пољу.  

• Поремећаји памћења и мишљења, емоционална 
нестабилност.  
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1. Увод  

• Док траје акутна фаза (2 до 3 недеље) приступа се 
интензивном лечењу и нези ових болесника, са мерама 
превенције секундарних компликација.  

• Након акутне фазе, а у складу са здравственим стањем и 
степеном функционалне онеспособљености, приступа се 
и рехабилитационом третману.  

• Овај третман се спроводи у специјализованим 
установама након хоспиталног акутног лечења, или 
извесног боравка у кућним условима.    
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2. Пријем и смештај болесника  

Болеснички кревет треба да је:  
 приступачан са обе стране,  
 да има заштитне ограде (превенција повреде-пада, 

држач-помагало при активностима),  
 подлога треба да је чврста, да се не угиба,  
 да има покретно узглавље (превенција респираторних 

компликација, вертикализација, активности 
самозбрињавања).  

 да има могућности да се постави неко помагало као што 
су трапез, узенгија, коњић како би у фази мобилизације 
побољшали активност болесника.  

 позициониран тако да су врата болесничке собе са 
стране оштећене половине тела, на тај начин подстичемо 
пацијента да правилно окреће главу у току 
комуникације.  
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2. Пријем и смештај болесника  

• Болеснички ормарић треба да се налази у горњој 
трећини кревета, са стране где се налази и хемиплегија. 
На овај начин омогућавамо пацијенту да лакше дохвати 
предмете, да предмете хвата преко оштећене руке коју 
доводи у видно поље те максимално прима стимулусе са 
оштећене стране. 

• Болесника је пожељно сместити у вишекреветну собу, јер 
му на тај начин обезбеђујемо већу и бољу стимулацију, 
него када је у једнокреветној соби сам.  
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3. Стимулација болесника  

    У третману болесника са хемиплегијом од значаја је 
сваки облик стимулације:  

 Моторна  
 Вербална  
 Визуелна  
 Аудитивна  
 Олфактивна  
 Густативна  
 Стимулација гностичких функција 
     *Вишеструка стимулација доводи до бржег развоја 

моторне реедукације.  
     *Свака сестринска интервенција треба да буде праћена 

стимулацијом и мотивисањем болесника.  
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4. Побољшање комуникације  

• Афазија (моторна–лева, доминантна хемисфера, 
сензорна – недоминантна хемисфера)   

• Дисфазија   

• Алексија  

• Аграфија  

• Акалкулија  

• Ови поремећаји веома отежавају комуникацију и да 
болесник искаже своје потребе, или да разуме одређене 
налоге.  

• Дефицити ове врсте снажно утичу на личност болесника, 
али и на чланове породице.  
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4. Побољшање комуникације  

• Третман ових поремећаја спада у домен рада логопеда, 
али медицинска сестра комуницира са болесником на 
различите начине:  

• Невербално (гестовима, мимиком, покретима, 
додирима) 

• Писаним путем (писањем, цртањем) уколико су 
когнитивне функције очуване. Тада користимо готове 
шаблоне или цртеже који означавају појмове.  

• Реченице морају да буду краће, како би их пацијент 
разумео. Питања једноставна на која може да одговори 
климањем главе, трептањем, одмахивањем руке или 
главе, или са да/не. Налоге треба понављати више пута 
разговетно, треба бити стрпљив и толерантан.   
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5. Побољшање елиминације  

• Поремећај елиминације урина и столице је чест код ових 
болесника, али је углавном привременог карактера.  

 

• Синдром инхибиране или нурогене мокраћне бешике – 
нагон за микцијом је очуван, а одлагање микције је 
нарушено, те долази до привремене инконтиненције.  

 

• Виши центри у кори мозга услед лезије и едема, не 
контролишу центре у кичменој мождини привремено, те 
може изостати вољна контрола сфинктера.  
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5. Побољшање елиминације  

• Стални катетер пласирати само у случају потребе 
(пацијент без свести, или присутна уринарна инфекција).  

• Стални катетер клемовати и испуштати урин на свака 2 
до 3 сата, како би се сачувао капацитет бешике и нагон 
за микцијом.  

• Уколико нема уринарне инфекције препоручује се 
интермитентна катетеризација 3 до 4 пута дневно, у 
правилним размацима.  

• Вербално подстицање и подсећање на микцију у 
одређеним временским интервалима.   

• Одржавање хигијене генитоаналне регије.  
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5. Побољшање елиминације  

• Опстипација - измењено пражњење црева услед 
смањене покретљивости, недовољног уноса течности, 
других хроничних обољења, недовољног уноса 
дијететских влакана путем исхране.  

• У фази имобилизације: евакуационе клизме 2-3 пута 
недељно,  

• Употреба лаксантних средстава се не препоручује.  

• Пасажу црева треба регулисати довољним уносом воде, 
правилном исхраном (целулоза, компоти од воћа), 
активирањем болесника, вертикализацијом, вежбама 
јачања трбушних мишића и сфинктера.   
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6. Позиционирање  

   Позиционирање и промена положаја имају за циљ:  

 рану стимулацију,  

 спречавање компликација инактивитета и  

 достизање максималне функције.  
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6.1. Позиционирање у фази имобилизације  

 

• У првих 6 до 8 недеља долази до реактивирања, буђења 
нервних ћелија и стварања нових образаца покрета и 
положаја.  

• Из тог разлога је веома значајно доследно и правилно 
позиционирање, и вршење правилних покрета.  

• Правилним позиционирањем и негом треба да 
омогућимо пацијенту да брже самоопажа плегичну 
страну и да се боље орјентише.  
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6.1. Позиционирање у фази имобилизације  

 

     Тзв. нови концепт неге (Берта Бобат) подразумева:  

• Постављање болесника на здраву и на оштећену страну,  

• Редовну промену положаја свака 2 до 3 сата током 24ч,  

• Превенцију сублуксације рамена,  

• Подстицање болесника да здравом руком ангажује и 
покреће оштећену руку,  

• Промена положаја је у почетку пасивна, али чим 
пацијент почне да разуме налоге подстичемо га на 
активно учешће.  

• Положај на леђима и седећи положај се ограничава само 
на неопходно време, а боље ефекте позиционирања 
постићи ћемо кроз бочне положаје.  
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6.1. Позиционирање у фази имобилизације  Бочни 

положај на оштећеној страни  

 

 
• Добар је због стимулације проприоцептора и јер се 

болесник може служити здравом руком, а време 
толеранције се одређује индивидуално.  

 

Горњи екстремитет  

• Раме плегичне руке се повуче напред,  

• Надлактица се постави у абдукцију (90˚) и спољашњу 
ротацију, 

• Подлактица екстендирана и у супинацији, 

• Шака и прсти благо флектирани, палац у опозицији и 
абдукцији (конусно помагало). 
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6.1. Позиционирање у фази имобилизације  Бочни 

положај на оштећеној страни  

 

 
Доњи екстремитет 

• Плегична нога опружена у куку,  

      мало флектирана у колену, 

• Стопало у неутралном положају,  

• Здрава нога флектирана у куку 

      и колену, испред плегичне ноге,  

      и на јастуку.  

 

• Иза леђа болесника се постави  

      јастук како би се одржао овај положај.  
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6.1. Позиционирање у фази имобилизације 

  Бочни положај на здравој страни  

 

 
Омогућава лакше дисање,  

Растерећење и боља циркулација оштећене стране,  

Олакшава венску циркулацију и смањује едем шаке и 

подлактице,  

 

*Болесници не воле овај положај јер не могу да користе 

здраву руку.  
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6.1. Позиционирање у фази имобилизације   

Бочни положај на здравој страни  
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Горњи екстремитет 

• Раме плегичне руке у абдукцију од 90˚ до 100˚, 

• Подлактица у екстензију, 

• Шака и прсти у физиолошком положају  

     (конусно помагало). 

 

Доњи екстремитет  

• Плегична нога флектирана у куку и колену, 

• Стопало у неутралном положају, 

• Нога и стопало леже на јастуку, 

• Здрава нога опружена уз ивицу постеље.  



6.1. Позиционирање у фази имобилизације  

Положај на леђима  

• Према Б. Бобат није погодан јер подстиче рефлексне 
активности и појаву спаситичних реакција.  

 

Глава:  

• Лежи између два јастука постављених у облику слова V,  

• Окренута према плегичној страни  
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6.1. Позиционирање у фази имобилизације  

Положај на леђима  

Горњи ектремитет:  

• плегична рука у абдукцији 45˚-90˚ и спољашњој ротацији, 

• подлактица у екстензији и супинацији, 

• шака у благој дорзалној флексији, 

• прсти шаке благо флектирани, палац у опозицији и 
абдукцији (конусно помагало). 

Доњи  екстремитет: 

• плегична нога опружена у куку са благом абдукцијом и 
спољашњом ротацијом,  

• колено у благој флексији (мала ролна испод колена),  

• стопало у неутралном положају.  
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6.2. Позиционирање у млитавој фази – 

окретање по сегментима  

⇨ Водити рачуна да не дође до истезања зглобних 
структура рамена. 

⇨ Изводи се по сегментима. 

⇨ Започињемо ротацијом раменог појаса или карлице 
(учешће једне особе) или оба сегмента истовремено 
(учешће две особе). 
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6.2. Позиционирање у млитавој фази  

Окретање болесника на бок здраве стране 

• Уклонити све јастуке, осим мањег испод главе, 

• Болесника померити удесно, говорећи му шта 
намеравамо, 

• Сестра је испред болесника, придржава плегичну руку,  

• Другом руком у пределу лопатице придржава болесника, 
повуче напред и заротира рамени појас према себи,  

• Плегичну ногу пребацити преко здраве или је само 
придржати.  

• Уколико почињемо ротацијом карлице, прво плегичну 
руку пацијент придржава преко абдомена, а сестра 
ротира карлицу једном руком, а другом придржава 
плегичну ногу.  
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6.2. Позиционирање у млитавој фази  

Окретање болесника на оштећену страну 

 Болесник помери труп ка супротној страни кревета сам 
или уз помоћ сестре,  

 Здравом руком ухвати оградицу или ивицу постеље, 
затим пребаци здраву ногу преко плегичне, 

 Или сестра ухвати пацијента за здраву руку и ногу и 
изврши окретање.  
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6.3. Позиционирање у фази мобилизације  

Самомобилизација карлице:  

• Флектиране ноге у коленима - истовременим 
ослањањем на обе ноге одиже карлицу од постеље, а 
сестра фиксира плегично колено и стопало (Габел гриф). 

 

 

 

 

 

  

• Уз помоћ трапеза ангажовањем обе руке болесник се 
држи за трапез укрштеним прстима шаке, одиже карлицу 
од постеље.  
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6.3. Позиционирање у фази мобилизације  

Самомобилизација плегичног рамена:  

• Длан здраве руке стави на длан плегичне руке, укрсти 
прсте, палац је споља,  

• Абдукцијом палца и прстију болесник инхибира 
флексиони спазам, затим здравом руком гура плегичну 
руку, опружа их у лактовима и подиже.  

 

Самомобилизација плегичне ноге:  

• Здраву ногу болесник подвуче испод плегичне ноге у 
пределу Ахилове тетиве и помера је на жељену страну,  

• Овај поступак може да служи при промени положаја, 
при растерећењу пете плегичне ноге.  
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Самомобилизација плегичне руке 
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7. Вертикализација  

• Вертикализацију спроводе две особе.  

• Узглавље на кревету се постепено подиже и прати 
субјективно стање и објективни показатељи стања 
болесника.  

• Испод вратне кривине се постави мали јастук, а испод 
колена ваљкасти јастук како би се одржала права линија 
раме-кук и спречило клизање болесника тј трење.  

• Након тога терапеут изводи вежбе баланса.  
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7. Вертикализација  

• Постављање у седећи положај–пасивно: окренемо 
болесника на плегичну страну, ноге флектирамо у 
коленима и куковима, и хватом испод лопатица и колена 
пацијент се подигне у седећи положај.  

• Постављање у седећи положај–активно: болесник се 
окрене на плегичну страну, здравом руком се одупре и 
гура ивицу кревета, док сестра усмерава кук и здраво 
раме.  

• Болесник седи у постељи, ноге су преко ивице кревета, 
стопала су на поду или на степенику, никако не смеју да 
висе.   
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• Трансфер = прелазак болесника са једне површине на 
другу.  

• Омогућава већу самосталност болесника у обављању 
АДЖ.  

• Трансфер код млитаве одузетости – пасиван, изводе га 
две особе.  

• Асистенција једне особе да би трансфер био у функцији 
осамостаљивања.  

 

8. Трансфер болесника  
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8. Трансфер болесника  

Асистирани трансфер  из кревета на колица 

 Болесник седне на ивицу постеље, асистент подвуче руке 
испод пазуха и фиксира лопатице,  

 Болесник се нагиње благо напред и устаје,  

 Асистент ногом фиксира колено и стопало плегичне 
стране, док се болесник ослања обема ногама на под.  

 Уколико пацијент не може да устане, асистент једну руку 
подвуче испод карлице болесника и изврши полуокрет 
болесника на колица.  

 Колица се постављају у горњој трећини кревета (укосо 
или паралелно), педале су подигнуте, а колица закочена.  

 При враћању болесника са колица на кревет, колица се 
налазе у доњој трећини кревета.  
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8. Трансфер болесника  

Трансфер са колица на тоалет 

• Колица се поставе укосо према тоалетној шољи са 
болесникове здраве стране.  

• Болесник укочи колица, подигне педале, спусти стопала 
на под, раскопча пижаму или тренрку, ослони се 
здравом руком на наслон и помери труп напред, 
пренесе тежину на здраву ногу и устане.  

• Ухвати се за држач, направи заокрет ка шољи, спусти 
одећу и седне на шољу. При враћању постпуак је обрнут.  

• Услови: шоља на висини од 38 цм од пода, уколико је 
близу зида онда зидни држач 50 цм под углом од 45 
степени у односу на под, уколико је шоља удаљена од 
зида поставља се подни држач под правим углом висине 
60 цм, и 12 цм удаљен од шоље.  

•   
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Трансфер колица – тоалет  
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Изглед тоалета  
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8. Трансфер болесника  

Трансфер болесника у каду 

• Када приступачна са обе стране, да има уграђене 
рукохвате и седиште,  

• Колица се поставе укосо према кади и закоче, 

• Болесник подигне педале и спусти стопала на под,  

• Асистент заузме заштитни положај, обухвати болесника 
испод оба пазуха, ногама осигура стопала болесника, 
изврши заокрет болесника и он седне на ивицу каде.  

• Затим асистент пребаци једну па другу ногу болесника 
који затим седне на седиште у кади. 

• Много лакши безбеднији поступак је уколико се када 
замени туш кабином у којој је столица.   
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Када за купање са седиштем 
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9. Кретање болесника са хемиплегијом 

• Након оспособљавања за трансфер, одржавања баланса 
у седећем и стојећем ставу почиње се са увежбавањем 
хода. Ход се увежбава у разбоју и испред огледала ради 
визуелне самоконтроле усправног става.  

• Затим следи увежбавање хода у болесничкој јединици, 
па потом на површинама различитог нивоа (степенице, 
коса раван,) и у различитим временским условима.  

• Потребно је коришћење мителе за руку како би се она 
одржала у функционалном положају, и превенирило 
истезање раменог зглоба, едем шаке и подлактице. 

• Помагала: колица, сталак – троножац, штап са више 
ослонаца, обичан штап. 

• Ако је флексија у скочном зглобу отежана и пацијент вуче 
врхове прстију – перонеални подизач.  
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10. Реедукација болесника за АДЖ 

10.1. Активности исхране 

Проблеми који постоје су:  

• Отежано жвакање и гутање хране,  

• Тешкоће у приношењу хране и течности до уста и 

• Отежано коришћење прибора за јело.  

Треба водити рачуна о:  

 конзистенцији хране (кашаста храна/уситњена),  

 положају главе за време храњења (глава нагнута на 
здраву страну и благо подигнута),  

 кашику усмеравамо ка здравој страни,  

 проверавамо да ли је прогутана храна, да не заостане 
храна у устима, и по завршетку оброка нега усне дупље.  
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10. Реедукација болесника за АДЖ 

10.1. Активности исхране 

• Оброк се сервира на покретном сточићу, тањир на вакум 
подлози, или на влажној салвети како би спречили 
клизање тањира, храну прилагођавамо могућностима –
крупну уситнимо, течност послужити у чаши са сисаљком 
или сламчицом.   

• Отежано коришћење прибора се може превазићи 
коришћењем специјалног прибора са широм и дебљом 
дршком како би пацијент лакше могао да принесе храну 
устима. Чим постигнемо  

     мобилизацију болесника,  

     треба га мотивисати да седи 

     за столом у трпезарији.  
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10. Реедукација болесника за АДЖ 
10.2. Активности личне хигијене   
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• Одмах чим стање свести дозволи, болесника треба 
укључити у обављање личне хигијене.  

• У фази имобилизације, лична хигијена болесника се 
обавља у постељи.  

• Чим се пацијент оспособи за трансфер, личну хигијену 
треба да обавља ван постељем за умиваоником у соби 
или у купатилу. Сестра врши надзор и подсећа болесника 
на редослед активности, уколико пацијент заборави.  

• Испољавање бриге пацијента за свој спољашни изглед је 
добар знак.  

• Помоћ приликом бријања је потребна и зависи од тога 
да ли је оштећена доминантна рука или недоминантна. 



10. Реедукација болесника за АДЖ 

10.2.  Активности личне хигијене 

• Купање зависи од фазе рехабилитације и здравственог 
стања, и врши се углавном у постељи, па у кади тј туш 
кабини.  

• Препоручује се купање у седећем положају,  

• Температура воде од 35-38 степени (пријатно топла), 

• Млаз умерене јачине, без туширања преко главе или 
потапања у каду због могућег колапса.  
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10. Реедукација болесника за АДЖ 

10.3. Активности свлачења-облачења   

Реедукација обухвата следеће активности:  

• Свлачење и облачење горњег и доњег дела одеће, 

• Свлачење и облачење личног (доњег) рубља,  

• Обување и изување чарапа и обуће,  

• Манипулације откопчавања и закопчавања, везивања, 
пертлања и др.  
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10. Реедукација болесника за АДЖ 

10.3. Активности свлачења-облачења   

• Радни терапеут увежбава припремне покрете за сваку 
активност.  

• Одећа треба да је комотна, од природних материјала, на 
копчање великим дугмадима, патент затварачем или 
чичак траком.  

• Увежбавање се изводи у седећем положају у кревету или 
на ивици кревета.  

• Поштује се правило да се приликом свлачења увек прво 
свлачи здрава па оштећена страна.  

• Приликом облачења обрнуто – прво се облачи оштећена 
страна па здрава. 
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10. Реедукација болесника за АДЖ 

10.3. Активности свлачења-облачења   

Свлачење горњег дела:  

• Откопча дугмад, скине рукав са здраве стране па са 
оштећене стране.  

• Уколико је реч о мајици или одећи без копчања, онда се 
прво скине здрава рука, па болесна, па онда преко главе. 

  

Облачење горњег дела:  

• Прво се увек облачи болесна рука код одеће са предњим 
копчањем, па здрава рука и одећа се закопча.  

• Редослед облачења одеће без предњег копчања захтева 
облачење прво болесне руке затим здраве и на крају 
преко главе се обуче мајица/дуксерица.  
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10. Реедукација болесника за АДЖ 

10.3. Активности свлачења-облачења   

Облачење доњег дела:  

• Болесник пребаци потколеницу оштећене ноге преко 
натколенице здраве ноге, и здравом руком навуче 
ногавицу пиџаме на болесну ногу, спусти је на под, и 
здраву ногу увуче у другу ногавицу.  

• Здравом руком повлачи доњи део до изнад колена.  

• Уколико  није овладао балансом у стојећем ставу, онда 
облачење обавља у лежећем положају.  

Облачење у лежећем положају:  

• прво навуче ногавицу на оштећену па на здраву ногу, 

• затим ноге флектира да би се ослонио и подигао карлицу 
од подлоге, и здравом руком навуче пиџаму/тренерку до 
струка.  

•   
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Хвала на пажњи  


