
ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА



• Церебрална парализа представља 

неуролошки дефицит који произилази

из церебралне дисфункције (ЦНС), 

што представља често мозаик неуролошких абнормалности.

• Код ове деце могу се запазити поремећаји просторне

и временске перцепције.

• То је трајно и стационирано оштећење.

• 7 деце са ДЦП на 100.000 становника

Поремећај моторне функције  код ДЦП најчешће прати 
дефицит менталног капацитета ,

сензорни поремећаји (слух, вид), 

емоционални и социјални инвалидитет. 



• Било који од ових поремећаја може бити фактор заосталог и 

касно усвојеног говора, који ствара тешкоће у едукацији.

• Услед говорних поремећаја (последица проблема централног 

нервног система), који углавном прате ЦП око 75% деце има 

говорних сметњи.

• Вербална комуникација, као услов за контакте са средином, 

школовањем и оспособљавањем за самостални живот и рад је 

отежан.

• Грчеви који се јављају при говору спатичне парализе сваки 

пут су исти, па су и грешке које у говору настају углавном 

исте и испољавају се на исти начин, па онај ко ради са 

оваквим дететом и ближа породица, брзо научи да разуме 

такав говор и успева да комуницира са дететом.



Према Хауардовој класификацији, која је најприхватљивија 

за школску праксу, деца оболеле од ЦП се разврставају у 3 

групације:

1.Стање лагано – где није потребан посебан третман, нема 

проблема са говором, способан је за активности из 

свакодневног живота и креће се без помоћи.

Ова деца могу успешно да се укључе са својим вршњацима у редовне 

школе.

2.Стање умерено - потребан му је третман, пошто његове 

способности нису адекватне с обзиром на само 

збрињавање, ходање и говор.

Ова деца се могу укључити у редовне школе уз подршку трећег лица, у 

игре, школске манифестације, секције ...

3.Стање тешко – степен инвалидности је тежак на свим 

пољима, па је прогноза лоша.

За ову децу треба организовати центре са дневним боравком.



• Многа од њих су са просечном 

интелигенцијом, али неразвијеним говором, 

отежаном моториком и заостају у свом

развоју.

• Препознавање овог обољења у првим

данима живота може много да помогне у побољшању стања 

детета,

јер је мозак детета у прва три месеца ,,најпластичнији“, што 

значи да се може позитивно утицати на неуромускуларни 

развој мозга одређеним стимулацијама, преко одређених 

ауторизованих вежби (Војтине вежбе су најзаступљеније).



Узроци могу бити :  

- Урођени или стечени, где постоји урођена малфорација 

мозга (генетски, или у току трудноће, нека обољења мајке 

могу довести до овога – инфективна обољења, као и 

коришћење неких лекова, дрога и др. токсичних супстанци), 

или дете задобије ДЦП у току порођаја – притиском на главу 

детета, након рођења, повредом главе у првој години живота 

падом, ударцем ...

- Деца оболела од ДЦП често показују успорени 

психомоторни развој.Уместо да проговоре у првој години 

живота, она проговоре у четвртој или петој години.

- Ово обољење нема прогресивну тенденцију, него с 

временом може и да се побољша, за разлику од других 

болести сличних симптома.



• За сада не постоје медикаменти који би могли да 

поправе и стимулишу развој дечијег мозга, а самим 

тим и да побољшају симптоме дечије церебралне 

парализе.

• Групација цербрално парализоване деце је изузетно 

хетерогена, што условљава различит присутп 

сваком детету.

• Рад са овом децом углавном изискује 

индивидуалан приступ.



ПРЕПОРУКЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ У РАДУ СА 

ЦЕРЕБРАЛНО ПАРАЛИЗОВАНОМ ДЕЦОМ?

1. Радите на развоју фине моторике која је неопходна у 

самопослуживању, а и важна у писању тј. графомоторне 

координације

2. Радите на развоју визуелне перцеције, аудитивне и 

тактилне перцепције

3. Радите на развоју моторике говорних органа

4. Радите на развоју гностичких функција (сазнање о 

особинама појава и предмета), усвајање појмовног 

мишљења и значења речи

5. Радите на развијању оријентације у простору



1. Радити на развијању стабилне, концентрисане пажње и 

трајност памћења

2. Међу децом развијати осећања другарства, пријатељства, 

вере у себе, у своје другове, породицу итд.

3. Развијати самосталност у раду, учењу и понашању у 

школи и ван школе

4. Радити на развијању реалне амбиције које му омогућавају 

преостале способности и могућност за развој у стицању 

знања и умења која ће му омогућити сам живот и рад.

5. Битно је прихватити чињеницу да особа има инвалидитет, 

јер ако то не урадите онда имате проблем у прихватању 

саме особе.

6. Усмерите се на њихове способносзи и јаке стране а не на 

неспособности.



7. Отворено разговарајте са њима о његовим сметњама у 

развоју и инвалидитетом, као и са другим ученицима.

8. Прикупите довољно информација од родитеља о самом 

детету, његовим интересовањима, потребама да би појачали 

своју подршку у учионицу.

9. Када приметите, осетите да му је потребна помоћ питајте 

га да ли му можете помоћи, ако каже ,,не хвала“, љубазно 

прихватите.



,,Oни су се смејали мени што сам различит а ја 

сам се смејао њима што су сви исти“ – Чарлс 

Буковски


