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Сажетак   

 
Увод: Неуроразвојни поремећаји представљају групу стања која се јављају у раном 

периоду живота, а манифестују се присуством различитих дефицита у једном или више 

емотивних, когнитивних, бихевиоралних, моторних и социјалних развојних аспеката. Настају 

уколико је дете било изложено пренаталним, перинаталним или постнаталним ризико 

факторима. Циљ истраживања обухвата обраду квалитета артикулације деце са 

неуроразвојним поремећајима, односно испитати који су најчешћи поремећаји арикулације 

код деце са неуроразвојним поремећајима. Методологија рада: Истраживачки део мастер 

рада обухвата анализу научно-истраживачких радова и публикација које говоре о најчешћим 

поремећајима артикулације код деце са неуроразвојним поремећајима. Истраживање се 

базира на обради научно истраживачких радова и публикација домаћих и страних аутора.За 

претрагу релевантне литературе коришћене су следеће базе података: Конзорцијум 

библиотеке Србије. ПубМед и Сциенце Дир. Дискусија: Анализа бројних научно 

истраживачких радова и публикација говоре о најчешћим поремећајима артикулације код 

деце са неуроразвојним поремећајима. Присутни су поремећаји артикулације по типу 

дисторзије, супституције, и омисије, такође су присутни и моторички поремећаји, пормећаји 

флуентности говора али и аномија. Закључак: Раном дијагностиком и укључивањем детета 

у третман може се позитивно утицати на развој артикулационих способности. Међутим о 

позитивним ефектима ране интервенције постоји још увек недовољно  информација тако да 

може послужити као тема за будућа истраживања. Важне области за будућа истраживања 

укључују даљи развој и тестирање иновативних стратегија, у подстицању већег покретања и 

прогресије код новорођенчади. 

 

Кључне речи: неуроразвојни поремећаји, поремећаји артикулације, рана 

интервенција. 
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Abstract 

 

            Introduction: Neurodevelopmental disorders represent a group of conditions that occur 

early in life, and are manifested by the presence of various deficits in one or more emotional, 

cognitive, behavioral, motor and social developmental aspects. They arise if the child was exposed 

to prenatal, perinatal or postnatal risk factors. Research purpose includes processing the quality of 

articulation of children with neurodevelopmental disorders, that is, to examine which are the most 

common articulation disorders in children with neurodevelopmental disorders. Methodology: The 

research part of the master's thesis includes the analysis of scientific research articles and 

publications that talk about the most common articulation disorders in children with 

neurodevelopmental disorders. The research is based on the processing of scientific research articles 

and publications by domestic and foreign authors. The following databases were used to search for 

relevant literature: Consortium of Serbian Libraries. PubMed and Science Dir. Discussion: Analysis 

of numerous scientific research articles and publications talk about the most common articulation 

disorders in children with neurodevelopmental disorders. Articulation disorders are present in the 

form of distortion, substitution, and omission, as well as motor disorders, disorders of speech 

fluency, and anomia. Conclusion: Early diagnosis and inclusion of the child in the treatment can 

have a positive effect on the development of articulation skills. However, there is still insufficient 

information on the positive effects of early intervention, so it can serve as subject for future research. 

Important areas for future research include the further development and testing of innovative 

strategies to encourage greater initiation and progression in infants. 

 

            Key words: neurodevelopmental disorders, articulation disorders, early intervention 
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УВОД 

 
Неуроразвојни поремећаји представљају групу стања која се јављају у раном периоду 

живота, а манифестују се присуством различитих дефицита у једном или више емотивних, 

когнитивних, бихевиоралних, моторних и социјалних развојних аспеката. Настају уколико је 

дете било изложено пренаталним, перинаталним или постнаталним ризико факторима. 

Неуроразвојни поремећаји су тешка стања узрокована абнормалностима у развоју мозга због 

неких генетских или билошких фактора. Неуроризично дете је оно дете које је било изложено 

пренаталним, перинаталним или постнаталним факторима ризика (Rogers, 1968; Mustafić, & 

Trnovčević, 2006; Matijević-Karšaj, 2015). Од великог значаја је рано препознавање и праћење 

деце, као и рана примена терапијских процедура, које могу поспешити процес пластичности 

мозга и довести до опоравка оштећене функције. Неуроразвојни језички поремећаји су 

развојни поремећаји узроковани можданом дисфункцијом током пренаталног, перинаталног 

или постнаталног периода, а карактерише их неспособност или ограничена способност за 

једну или више језичких димензија: рецепција, перцепција, меморија, интеграција, 

програмирање и експресија вербалних и писаних језичких симбола као средства 

комуникације. У оквиру програма ране интервенције постоје различити приступи и 

терапијске методе које су усмерене ка унапређењу развоја детета. Услуге ране интервенције 

одређују ниво функционалне онеспособљености детета, односно тип поремећаја и потребе 

самог детета. Неуроразвојни поремећаји имају мултидисциплинарни приступ. У тиму 

учествује педијатар, дефектолог, олигофренолог, логопед, физиотерапеут и психолог, али и 

лица других профила у зависности од потребе. Фактори који доводе до настанка 

неуроразвојних поремећаја могу се поделити у три групе: пренатални фактори, перинатални 

фактори, постнатални фактори (Bunijevac, & Čauševac, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

1. ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА 

 

1.1. Развој мозга и неуролошких функција 

 

Развој мозга је врло сложен. Око треће недеље након зачећа, на задњој површини 

ембриона, развија се мала „ плоча“  ћелија из које ће се касније формирати целокупни нервни 

систем (Слика 1). У наредним недељама, ова структура до тада садржи више од сто хиљада 

ћелија, почиње да се савија, односно 

њене ивице се савијају и формирају 

нервну цев. После формирања нервне 

цеви, даљи развој се одвија све брже, 

пратећи три посебне димензије раста. 

Прва димензија обухвата простор од 

доњег дела нервне цеви према горњем 

делу и њеном дужином се развијају 

основни елементи централног нервног 

система.  

                                              Слика 1. Развој мозга 

                                   Преузето са: https://www.apa.org/education-career/k12/brain-function 

                                                                                     

Доњи део формира кичмену мождину, а на горњем предњем делу, око четрдесетог дана 

по зачећу, почињу да се распознају три проширења као основа будућих делова мозга. Друга 

димензија раздваја будуће структуре око осовине нервне цеви у правцу напред према назад 

(од стомака према леђима). Трећа димензија подразумева раст обима ткива око првобитних 

проширења на горњем делу нервне цеви (Sadler, 2009). 

 

Рани церебрални развој се одвија кроз неколико различитих процеса. Њихов редослед и 

време представљају критични фактор, почетак једног процеса условљен је завршетком 

претходног. Када је у питању време када ће се одређени процес одвијати, зависи од тога који 

део мозга је у питању (Sadler, 2009). Главни процеси стварања церебралне структуре: 

пролиферација, миграција и (неуронска) диференцијација. 

 

 

 



9 

 

 

Пролиферација је процес стварања неурона и глиалних ћелија. Она има врло брз темпо. 

Већина неурона и они намењени кори великог мозга бивају произведени пре двадесете 

недеље гестације. 

Међутим, неколико можданих области наставља умножавање неурона и касније током 

живота. 

Миграција следи након пролиферације и представља сеобу новонасталих ћелија према 

областима у којима ће се задржати и остварити своју функцију. Током церебралног сазревања 

одвијају се две врсте миграције. Једна је пасивно померање ћелија, где нове ћелије померају 

оне које су настале пре, даље од пролиферативне зоне. На овај начин младе ћелије су лоциране 

више према унутрашњости, а најстарије стижу до спољних делова одређене структуре. Други 

облик миграција је активна сеоба где млађе ћелије налазе свој пут између старијих, да би се 

на крају нашле на површини структуре. На овај начин настаје кора великог мозга и неке друге 

области кортекса.  

Диференцијација почиње по завршетку миграције и обухвата раст дендрита и аксона, 

формирање синаптичких веза, као и успостављање функционалних кругова унутар система 

неуронских пројекција. Њу прати мијелинизација дугих аксона. Овим процесом ћелија добија 

свој облик (Sadler, 2009; Бунијевац, & Чаушевац, 2020). 

 

Развој неуролошких функција је међусобно усклађен, континуиран и креће се од 

најједноставнијих до најкомплекснијих. Интезиван неуролошки развој одвија се после 

рођења, нарочито током прве године живота, варијабилан је, односно није исти код све деце. 

Рани развој детета је од рођења до пете године живота. То је период када је стимулација свих 

развојних области важна за здрав раст и развој детета. У овом периоду не сме постојати 

стагнација ни у једном развојном периоду. При процени неуролошког развоја детета узима се 

у обзир: ментални развој, понашање и социјална сарадња (комуникација), сензорне функције 

(слух и вид) и моторика (Ćupić, & Mikloušić, 1981; Hellbrugge et al., 1985). Менталним 

развојем се процењује говор (прелингвална и лингвална фаза), мотивисаност или 

заинтересованост за околину. Развој моторике се процењује на основу спонтане моторике, 

положајних реакција, мишићног тонуса и рефлекса (примитивни – инфантилни аутоматизми, 

тетивни, кожни). 
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У односу на карактеристике неуролошких функција, разликујемо следеће развојне 

периоде (Capute et al., 1982; Dubowitz et al., 1998; Saraga et al., 2007): 

 

 период новорођенчета (0 – 28 дана), 

 рани дојеначки период (од 6. недеље до 4 месеца), 

 дојеначки период (од 5. до 12. месеца). 

 

 

          У периоду новорођенчета присутне су мале промене у понашању, и то будно, спава, 

мирно, плаче или је раздражљиво. Реакција сензорне функције манифестује се у акустичком 

и оптичком жмиркању. Спонтану моторику карактерише тотална флексија у потрбушком и 

леђном положају, без развијене реакције усправљања (Бунијевац, & Чаушевац, 2020). 

 

У раном дојеначком периоду у спонтаној моторици доминира реакција усправљања 

главе, врата и горњег дела тела уз ослонац на оба лакта. Спонтани покрети се мењају и 

прелазе у „ врпољење “. Функција вида манифестује се фиксацијом и праћењем предмета, а 

слуха реакцијом и праћењем извора звука. 

 

У дојеначком периоду јављају се усмерени, вољни покрети моторике горњих и доњих 

екстремитета и издиференцирана функција хватања шаке. Реакција усправљања напредује до 

вертикализације. Након прве године дете почиње самостално да се креће. 

Сензомоторне функције постају савршене, а развој когнитивних функција манифестује се 

развојем говора и смишљене игре (Бунијевац, & Чаушевац, 2020).     

 

1.2. Неуроразвојни поремећаји 

 

Неуроразвојни поремећаји су тешка стања узрокована абнормалностима у развоју 

мозга због неких генетских или биолошких фактора. Неки неуроризични фактори немају исто 

прогностичко значење у односу на каснија неуроразвојна одступања. Исход је неповољан 

уколико су неуроразвојни фактори удружени. 
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Неуроразвојни поремећаји могу да се класификују на моторне и психичке. Према 

најновијим класификацијама све неуроразвојне поремећаје сврставамо у неколико група: 

 

 поремећаји интелектуалног развоја, 

 поремећаји језика, говора и/или комуникације, 

 поремећаји аутистичног спектра, 

 поремећаји дефицита пажње и хиперактивности (хиперкинетски поремећај), 

 неуроразвојни моторни поремећаји, 

 специфични поремећаји учења, 

 секундарни неуроразвојни синдроми услед познатог узрока и други 

специфични/неспецифични неуроразвојни поремећаји (American Psyhiatric Association, 2000; 

World Health Organization, 2018). 

 

Неуроразвојни поремећаји су група непрогресивних и незаразних стања, која 

узрокују блага и тешка одступања у развоју. У 50% деце могу се очекивати блажа или тежа 

неуроразвојна одступања. Место и настанак оштећења мозга зависе о гестацијској 

зрелости новорођенчета. 

 

Тешка одступања обухватају: 

1. церебралну парализу, 

2. первазивне развојне поремећаје, 

3. интелектуалну ометеност, 

4. епилепсију, 

5. оштећење вида и слуха. 

 

Блага одступања обухватају: 

1. успорен неуромоторни развој, 

2. моторичку неспретност, 

3. сметње говора, понашања, учења (Palmer, 2004; Himmelmann et al., 2007; Бунијевац, & 

Чаушевац, 2020).). 

 

Рана дијагностика неуроразвојних поремећаја је од великог значаја, јер адекватна и 

стручно спроведена хабилитација може довести до значајног функционалног побољшања, 

односно последице се могу смањити или ублажити (Volpe, 2009). 
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Говор је основно средство комуникације. За нормалан развој говора одговорни су 

многи фактори: органски, психички и социјални. 

 

Нормалан развој говора зависи од: 

 

1. уредног сазревања мождане коре/CNS; 

2. очуваног слуха; 

3. добре анатомије говорних органа; 

4. добре моторике говорних органа; 

5. емоционалне зрелости детета; 

6. социјалне средине (Bunijevac & Čauševac, 2020). 

 

Уколико је један од ових фактора нарушен у мањој мери то ће се негативно одразити на 

развој говора. Неуроразвојни језички поремећаји су развојни поремећаји узроковани 

можданом дисфункцијом током пренаталног, перинаталног или постнаталног периода, а 

карактерише их неспособност или ограничена способност за једну или више језичких 

димензија: рецепција, перцепција, меморија, интеграција, програмирање и експресија 

вербалних и/или писаних језичких симбола као средства комуникације. Неуроразвојни 

језички поремећаји могу бити наследни и стечени. Свако дете има свој развојни пут и ритам 

напредовања током развоја. Међутим, застој у развоју може бити физички и конгенитални. 

Физичко заостајање је много теже и углавном је симптом веће потешкоће као што је 

церебрална парализа или аутизам, али са друге стране може да се ради о усмерености на неку 

другу вештину код детета. 

Когнитивно заостајање у говору и разумевању је тешко уочити у раној доби детета, али 

важно га је рано дијагностиковати. 

 

Језички поремећаји могу, али и не морају, бити удружени са говорним поремећајима. 

Међутим, због њихове међузависности поремећаји говора и језика су често удружени, било 

да је у питању однос узрока и последице или заједничка етиологија. Узроци језичких 

поремећаја могу бити урођени и стечени, а сами поремећаји могу бити примарни и 

секундарни, али и једини или вишеструки језички, односно говорно-језички поремећаји 

(Бунијевац, & Чаушевац, 2020). 
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Примарни развојни језички поремећаји класификују се на: развојне фонолошке 

поремећаје (функционални поремећаји артикулације), развојна апраксија говора, специфични 

поремећаји језичког развоја (развојна афазија и развојна дисфазија), развојна дислексија и 

первазивни језички поремећаји (аутизам). 

Стечени секундарни језички поремећаји су последица неуролошких обољења или 

оштећења (афазија, дисграфија, дисфазија, деменција, језичка конфузија) и душевна обољења 

(нарушен језик у домену обољења) (Дефектолошки лексикон, 1999). 

 

Неуроразвојни језички поремећаји манифестују се кроз три глобална облика: 

 поремећај говорне перцепције и говорног схватања; 

 поремећај говорне формулације и продукције; 

 поремећај вербалног мишљења (Кeramitičievski, 1990). 

 

Поремећај говорне перцепције и говорног схватања манифестује се кроз: 

 неспособност да се разумеју и схвате језички симболи, 

 симболи се примају али не схватају, 

 одсуство реакције и одговора на језичке симболе, 

 конфузија у употреби једноставних звучних речи (феномен звечања), 

 употреба компензаторног считавања. 

 

 

Поремећај говорне формулације и продукције манифестује се: 

 празнинама између употребе и схватања језика, 

 необичан раскорак између вербоакустичких и вербомоторних капацитета са 

вербоакустичким понашањем које је у неким случајевима близу нормалног, 

 уочљив поремећај језика због недостатка или неповезаности и недоследности 

значења која су везана за одређене речи 

 репетативна персеверација и задржана персеверација 

 компензаторна употреба језика 

 недоследна употреба правилних речи, 

 заостали развој језика, језик изолованих, појединачних речи повезаних са 

гестовима, 

 тешкоће у проналажењу одговарајућих речи, 

 потешкоће у формирању речи. 
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 Поремећај вербалног мишљења карактеришу: 

 потешкоће у употреби унутрашњег говора у мисаоне сврхе, 

 потешкоће у вербалном програмирању, 

 употреба непристојног језика 

 заобилазан говор (Keramitičijevski, 1990). 

  

 

Поремећај перцепције и схватања језичких симбола манифестује се кроз афазију и 

дисфазију, док се поремећај језичке формулације и продукције манифестује на више начина. 

Услед минималног церебралног оштећења, које је пропраћено хидроцефалијом, долази до 

тога да деца имају већу потребу и иницијативу за вербалном комуникацијом, али се често 

дешава да не знају о чему говоре (pseudoeuphasia).  

 

Затим, уочљив поремећај језика са недостатком, неодлучношћу, неповезаношћу 

значења и речи, као и са тешкоћама у комбиновању и некомбиновању речи (asyntactismus), 

граматичка конфузност (agrammatismus), заостајање у развоју језика тј. комуникација 

изолованим појединих речима праћена гестовима (tarda linguae), потешкоћа у формирању 

речи (parphasia) и потешкоћа у налажењу речи (anomia). 

 

Поремећај вербалног мишљења такође карактерише: потреба за чешћим понављањем 

речи, употреба великог броја измишљених речи, употреба непристојних и недоличних речи 

(coprolalia), убацивање гласова у изговорене речи неадекватне артикулације, неразумљив 

говор због омисије, супституције, дисторзије и транспозиције гласова (idioglossia) и говор 

непознатим и измишљеним језиком (glosolalia) (Керамитичиевски, 1990; Бунијевац, & 

Чаушевац, 2020). 

 

1.3. Фактори ризика 

 

Током трудноће настаје 70 до 90% можданих оштећења, 5 до 10% током порођаја, а 

након порођаја настаје око 10 % можданих оштећења. Захваљујући пластичности и 

матурацији мозга, оштећења се могу компензовати неуробиолошким процесима, због тога 

је неуролошки и когнитивни резултат варијабилан па може да доведе до потпуног опоравка 

(Zaputović i sar., 2010).  
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Пластичност значи да се неурони могу мењати функционално и структурално. 

Фактори (Слика 2) који доводе до настанка неуроразвојних поремећаја могу се поделити у 

три групе, и то: 

 

 пренатални фактори, 

 перинатални фактори 

 постнатални фактори. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2. Фактори ризика који доводе до оштећења развоја мозга и појаву неуроразвојних 

поремећаја 

Пreuzeto sa: https://www.researchgate.net/figure/Major-types-of-maternal-derived-insults-that-

impair-fetal-brain-development-and-lead-to_fig4_351129946 

 

 

1.3.1. Пренатални фактори 

 

Током трудноће постоји много фактора који могу угрозити нормалан развој плода. 

Пренатални период је најосетљивији на тератогене факторе јер су органи и други делови тела 

већ формирани у овом периоду. Односно, у првом периоду ембрион је осетљив на све штетне 

факторе јер се до трећег месеца трудноће формирају сви органи, па и мозак. 

 У другом периоду је углавном завршено формирање органа и неки од њих отпочињу 

своје функције, али су и даље осетљиви на неке штетне факторе, пушење, алкохол, разне 

лекове, неке инфекције и сл. 

https://www.researchgate.net/figure/Major-types-of-maternal-derived-insults-that-impair-fetal-brain-development-and-lead-to_fig4_351129946
https://www.researchgate.net/figure/Major-types-of-maternal-derived-insults-that-impair-fetal-brain-development-and-lead-to_fig4_351129946
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Преосетљивост плода постоји и у трећем периоду трудноће, али велики ризик је од 

превременог порода или побачаја. Углавном се ради о анатомским и функционалним 

аномалијама репродуктивног органа мајке, положају постељице, њеног прераног 

одљубљивања од зида материце или њене недовољне функције крајем трудноће, па и промена 

плодове воде, упале у плодовој води (amnionitis), кратка или предуга пупчана врпца, њена 

руптура, затим старост мајке, болести мајке у трудноћи (rubeola, herpes simplex, virus 

influence, anemija, citomegalovirus i toksoplazmoza, endokrine i metaboličke bolesti, eklampsija), 

изложеност токсичним материјама и конзумирање лекова, опијата, алкохола, пушење, стрес и  

социо- економски фактори (Matijević, & Marunica-Karšaj, 2015; Бунијевац, & Чаушевац, 2020). 

Критични период у људском пренаталном периоду почиње када су органи и други делови тела 

формирани и као такви најосетљивији на тератогене. Пре имплантације, тератогени или 

оштећују све или већину ћелија организма изазивајући смрт или оштећују само неколико 

ћелија омогућавајући организму да се опорави без развојних дефеката. 

 

1.3.2. Перинатални фактори 

 

За настанак оштећења важно је време, односно у ком периоду је штетна нокса деловала 

у развоју нервног система. У перинаталне факторе спадају превремено рођено дете, порођајне 

трауме (субдурално и субарахноидално крварење), мали Апгар скор, близаначка трудноћа, 

перинаталну асфиксију, порођај завршен царским резом, аспирацију меконија и 

некомпатибилност крвних група (Mustafić, & Trnovčević, 2006; Matijević, & Marunica-Karšaj, 

2015). 

 

1.3.3. Постнатални фактори 

 
Постнатални фактори су: превремено рођено дете, мала порођајна тежина, повреде 

мозга, крварења у мозгу, тумори, инфекције централног нервног система (менингитис, сепса), 

афебрилне конвулзије, хипербилирубинемија, метаболичке и ендокринолошке болести, 

изложеност токсичним супстанцама, постпорођајна депресија мајке итд. (Matijević, & 

Marunica-Karšaj, 2015).   
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1.4. Неуроризично дете 

 

Неуроризично дете (Слика 3) је оно дете које је било изложено пренаталним, 

перинаталним и постнаталним факторима. Према Светској здравственој организацији, 6-7% 

деце рођено је са ризиком за неуроразвојна одступања. У циљу раног препознавања и 

спровођења програма интервенције у другој половини XX-ог века израђен је регистар 

неуроризичне деце (Ljutić, 2014). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. Неуроризично дете 
Преузета са: (https://gostage.cyou/wp-content/uploads/2021/09/1_PlSTSSAHcQ_wcRD_crNRGQ.jpeg) 

 

 

Регистровање и неуроразвојно праћење неуроризичне деце прва уводи Sheridanova 1964. 

године у Великој Британији. 

Критеријуми овог регистра били су сувише широки. Међутим Oppe (Rešić, 1994) редукује 

факторе ризика, односно доноси следеће критеријуме уврставања деце у ризичну групу: 

1. породична анамнеза: генетска одступања и глувоћа; 

2. пренатална анамнеза: кратка гестација, ниска порођајна тежина и тешка асфиксија; 

3. неонатална анамнеза: тешкоћа сисања, гутања, конвулзије, абнормални неуролошки знаци, 

хипербилирубинемија и тешка анемија. 

 

Prechtl 1990. године развија адекватан метод процене неуролошког развоја детета на 

основу евалуације квалитета спонтаних покрета новорођенчета и дојенчета (Prechtl 1990; 

Prechtl, Ferrari, & Cioni, 1993; Hadders-Algra, 1996). Неуроризична деца региструју се у 

породилишту и деле се на високоризичну и нискоризичну децу.  

 

 

https://gostage.cyou/wp-content/uploads/2021/09/1_PlSTSSAHcQ_wcRD_crNRGQ.jpeg
https://gostage.cyou/wp-content/uploads/2021/09/1_PlSTSSAHcQ_wcRD_crNRGQ.jpeg


18 

 

 

Високоризична деца имају више од два анамнестичка фактора ризика, то су деца са 

синдромом хипотоније или спастичности и патолошким налазом УЗ мозга (Bošnjak-Nađ et al., 

2004; Бунијевац, & Чаушевац, 2020). Високоризична деца се региструју у породилишту на 

основу анамнестичких и/или клиничких фактора и/или раног неонаталног ултразвука мозга. 

Нискоризична новорођенчад су са мање од два анамнестичка фактора ризика. Углавном су то 

деца са синдромом дистоније, уредним УЗ налазом мозга или налазом некомпликованих 

крварења (Bošnjak-Nađ, Popović-Miočinović, Bošnjak-Mejaški, Kapitanovć-Vidak, Grubišić, & 

Sremić, 2004; Бунијевац, & Чаушевац, 2020). 

Фактори ризика у трудноћи и током порођаја су: (пре)еклампсија, урогениталне 

инфекције, гестацијски дијабетес, превремени порођај, патолошки CTG, фертилитет мајке, 

вештачка оплодња и царски рез (Stanly, Blair, & Alberman, 2000; Tomašević et al., 2012). 

Фактори ризика у раном неонаталном периоду су: недоношчад, порођајна тежина испод 

1500г, асфиксија, инфекција, конвулзије, апноичне атаке (Skrablin, Maurac, Banović, & 

Bošnjak-Nađ, 2008; Nelson, 2009; Бунијевац, & Чаушевац, 2020). 

Рано откривање неуроризичне деце од великог је значаја за (ре)хабилитацију детета, јер 

успех ре(хабилитације) зависи од старости детета које је укључено у третман, али и од тежине 

оштећења. У раном дојеначком периоду неки симптоми могу указати на одступања, и то 

немогућност подизања главице од подлоге или њено слабије померање или заостајање када 

се дете помера из лежећег положаја, чврсто затворени палчеви у шакама, немогућност 

ослањања на лактове у периоду од 3 месеца, као и немогућност окретања из леђног у стомачни 

положај и обрнуто у периоду од 5 до 6-ог месеца (Tomasović, & Predojević, 2016; Бунијевац, 

& Чаушевац, 2020). 

Од рођења до треће године бебин мозак се развија великом брзином производећи преко 

милион неуронских веза сваке секунде. У овом периоду велику улогу игра однос са 

родитељима и њихова улога у првим данима, што снажно утиче на развој личности, њено 

емотивно и ментално здравље. Неки неуроризични фактори немају исто прогностичко 

значење у односу на каснија неуроразвојна одступања. Исход је више неповољан ако су 

неуроризични фактори удружени. Рано откривање неуроразвојних поремећаја и заочињање 

третмана има повољан утицај на развој и доводи до много бољег исхода у функционисању 

ове деце. У дијагностици, третману и праћењу деце са неуроризиком укључен је тим 

стручњака: неонатолог, радиолог, физијатар, аудиолог, физиотерапеут, психолог, психијатар, 

логопед, офтамолог, дефектолог, ортопед и родитељи.  
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Сва деца која су под ризико фактором за развојне потешкоће без обзира на узрок, 

односно дете код кога се сумња на кашњење у развоју, које има развојне потешкоће, атипичан 

развој, неко познато медицинско стање које може да води у поремећај развоја треба укључити 

у програм ране интервенције. Америчка академија за педијатрију препоручује да се сва деца 

контролишу на нека неуроразвојна стања приликом општих редовних здравствених прегледа 

беба, уколико се уоче неки поремећаји у развоју детета, лекар би требао одмах да га усмери 

на Рану интервенцију и упути специјалисти за процену развоја (Бунијевац, & Чаушевац, 

2020).    

 

1.5. Програм ране интервенције 
 

Рана интервенција представља скуп програма и активности који су усмерени на 

унапређење раста и развоја деце са неуроразвојним потешкоћама током првих година живота 

(World Health Organization, 2011). Програм ране интервенције подразумева укључивање 

високо ризичне деце у рану интервенцију у циљу смањивања, ублажавања или 

отклањањанеуроразвојних одступања (Слика 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4. Програм ране интервенције 

Преузета са: https://www.researchgate.net/figure/Core-themes-and-content-of-the-ABAaNA-

early-intervention-programme_fig2_336472070 

 

 

Рана интервенција подразумева низ процедура чији је циљ стимулисање развоја 

односно ублажавање или отклањање емотивних, когнитивних, бихејвиоралних, моторних 

и/или социјалних развојних дефицита ове деце (Guralnick, 2011; Cion, Inguaggiato, & 

Sgandurra, 2016). 

https://www.researchgate.net/figure/Core-themes-and-content-of-the-ABAaNA-early-intervention-programme_fig2_336472070
https://www.researchgate.net/figure/Core-themes-and-content-of-the-ABAaNA-early-intervention-programme_fig2_336472070
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 Интезитет спровођења интервенција је варијабилан и зависи од типа саме интервенције 

и њеног циља, али и од типа поремећаја и потреба самог детета. Са започињањем програма 

треба кренути што раније (Kolb, & Gibb, 2014), иако је пластичност мозга присутна током 

целог живота, највиши степен пластичности присутан је у првим годинама живота (Berardi, 

Pizzorusso, & Maffei, 2000) и треба га прилагођавати како дете расте и како се развија. 

 

Програм ране интервенције базиран је на мултидисциплинарном приступу, подразумева 

укљученост стручњака различитих специјалности: психолози, физиотерапеути, терапеути 

сензоричке интеграције (спроводе рану сензоричку стимулацију), логопеди (интервенишу код 

проблема са сисањем и гутањем), као и стручњаци других образовних профила у зависности 

од потребе. Рана логопедска интервенција подразумева низ поступака који ће спречити веће 

сметње храњења детета. Правилно храњење детета са потешкоћом у жвакању и гутању хране 

утиче на правилан раст и развој, бољу контролу оралне функције, односно мишића који 

учествују у процесу артикулације и фонације (Ivšac, Blaži, & Lulić, 2007; Bošnjak-Nađ, 

Kapitanović-Vidak, Petrović, Tomašković, & Nađ, 2019; Бунијевац, & Чаушевац, 2020). 

 

Сви облици терапије или интервенције који припадају програму ране интервенције деле 

се у следеће групе: 

 

 Терапија језика и говора усмерена на унапређење развоја артикулације, фонације, 

развој језика, употребу говора и комуникације. 

 

 Окупациона терапија усмерена на унапређење когнитивних, моторних, сензорних и 

комуникацијских вештина. 

 

 Физикална терапија усмерена на унапређење моторике или посебни облици усмерени 

на унапређење вида, слуха и других вештина. 

 

 Психолошко саветовање и едукативни рад са родитељима (Stevanović, & Brkić-

Cvetković, 2018). 

 

У третману се залажемо за развојни, индивидуално-диференцијални приступ, 

максималну стимулацију говорно-језичког развоја. Стимулација се најуспешније обавља уз 

сарадњу са родитељима, а терапијски поступак не спроводи се само унутар логопедског 

центра. 
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Логопедски третман заснива се на: 

 

1. сензорној интеграционој терапији; 

2. аудитивној интеграцији; 

3. развоју сазнајних способности; 

4. визуелно-просторним вештинама; 

5. вежбама фине моторике руку; 

6. развоју пажње, визуелно-просторне перцепције, меморије, сукцесивне функције; 

7. развоју емпатије (Бунијевац, & Чаушевац, 2020). 

 

1.6. Первазивни развојни поремећаји 
 

Первазивни развојни поремећаји су комплексни неуроразвојни поремећаји који 

имају карактеристичне облике патолошког функционисања са квалитативним оштећењем 

реципрочних социјалних интеракција, недостатком социо-емоционалног реципроцитета, 

оскудним репетативним и стереотипним обрасцима понашања, интересовања и 

активности као и дефицитима у развоју вербалне комуникације (Голубовић, 1998). 

Первазивне развојне поремећаје карактерише квалитативно оштећење репетативних 

социјалних интеракција и образаца комуникације и оскудан, стереотипан и репетитивни 

репертоар интересовања и активности (Голубовић, 2004). Первазивни развојни поремећаји 

су углавном обележени следећим особинама: 

 

Социјална интеракција: 

 избегава контакт очима, добар периферни вид, 

 не одазива се на своје име, 

 недостатак интересовања за другу децу и оно што раде, 

 избегава физички контакт, 

 равнодушност према другим особама које пате или болују, 

 недостатак емпатије. 

 

             Говор: 

 одсуство говора (мутизам), 

 стереотипан, празан, монотон говор, 

 ехолалије, 
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 нарушене прагматске способности (говор непримерен социјалном контексту), 

 одсуство или одложена употреба језика и говора, 

 изостанак вербалне комуникације. 

 

              

             Понашање: 

 симболичке игре, 

 играње са самим собом, окретање, пљескање длановима, 

 опсесивно-компулзивно понашање, 

 инсистирање на рутини, 

 понављање игара које трају дужи временски период. 

 

Према MKB-10 класификацији у первазивне развојне поремећаје сврставају се: 

 

 дечији аутизам, 

 атипични аутизам, 

 Ретов синдром, 

 други дезинтегративни поремећаји детињства, 

 хиперкинетички поремећај удружен са интелектуалном ометеношћу и 

стереотипним покретима, 

 високофункционалан аутизам, 

 други первазивни развојни поремећаји, 

 первазивни развојни поремећаји, неспецификован (Бунијевац, & Чаушевац, 2020). 

 

Аутизам је первазивни развојни поремећај са карактеристичним обликом патолошког 

функционисања, квалитативним оштећењем реципрочних социјалних интеракција, 

недостатком социоемоционалног реципроцитета, оскудним, репетативним и стереотипним 

обрасцима понашања, интересовања и активности, али и дефицитима у развоју вeрбалне 

комуникације (Голубовић, 1998; Голубовић, & Кашић, 2000). Аутизам је развојни 

неуролошки, а не интелектуални поремећај. Нека деца са аутизмом не говоре, док друга 

продукују гласове или чак и речи. Она деца која комуницирају вербално говоре кроз риме 

испољавају ехолалију.  
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Први симптоми аутизма испољавају се већ у првом месецу живота у виду бизарних 

покрета, слабог рефлекса сисања, без смеха и без плача, са задовољством када се нико не бави 

њима. Са растом ова деца показују интерес за по неку играчку или објекат, понављајући 

ритуалне покрете. 

 

 Развој говора је одложен, а када се говор и развије није адекватан датој ситуацији. Код 

ове деце поремећено је разумевање времена и простора са теденцијом употребљавања 

сензорне информације чула додира, пипања, мириса и избегавање информација које се 

добијају из даљине – путем чула слуха и вида. 

 

Узроци настанка аутизма још увек су непознати, али се претпоставља да више узрока 

доводи до настанка аутизма. Постоје бројне теорије које покушавају да објасне узрок настанка 

аутизма неке од њих су: 

 

Психолошка теорија -  према овој теорији сматра се да аутизам узрокује неадекватна 

родитељска нега детета, посебно мајке (емоционална хладноћа мајке). 

 

Биолошка теорија – према овој теорији аутизам је узрокован комбинацијом генетских фактора 

са факторима ризика из окружења. Утврђено је неколико гена који су одговорни за настанак 

аутизма, односно аутизам ће се развити уколико поседује варијанту тог гена. Инфекције мозга 

пре рођења или у најранијем детињству сматрају се једним од узрочника аутизма. Најчешћи 

инфективни агенси су вирус рубеоле, цитомегаловируси, који могу довести до оштећења 

мозга фетуса, самим тим и до аутизма. 

У групу биолошких агенаса спадају и метаболички поремећаји и дејство разних хемијских 

агенаса (Бунијевац, & Чаушевац, 2020). 

 

Когнитивна теорија – когнитивне теорије повезују понашање са неуролошким основама, 

односно мождану патологију и бихејвиоралну симптоматологију (Happe, & Frith, 1996). 

Најпознатије когнитивне теорије су: 

 „теорија ума“ - теорија оштећења процеса ментализације, 

 теорија дефицита егзекутивних функција, 

  теорија централне кохеренце. 

 

Теорија ума – деца са аутизмом имају очувану жељу за социјалним контактима. 
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 Они имају специфично оштећење разумевања лажних претпоставки, па се не може утврдити 

да неко поседује „теорију ума“ све док не покаже разумевање лажних предпоставки (када су 

ментална стања у конфликту са реалношћу). Социјалне и комуникативне сметње код 

деце/особа са аутизмом могу се објаснити дефицитом процеса ментализације или 

„дефицитом ума“, због чега оне испољавају сметње „да свет виде очима других“, не разумеју 

фигуративни говор (метафоре, иронија, сарказам), чување тајни и изговарање лажи.  

 

Дефицит „теорије ума“ значајно омета социјално учење (кроз опсервацијуили имитацију), 

развој говора и егзекутивних функција. 

Теорија дефицита егзекутивних функција – термин егзекутивне функције подразумева 

извршне функције, које се налазе у највишем нивоу у когнитивној хијерархији (апстрактно 

резоновање, предвиђање, планирање, доношење одлука, расуђивање). 

Дефицит егзекутивних функција је присутан код пацијената са повредом фронталног режња, 

испољава се кроз репетативне бесциљне покрете и говор, сметње и инхибиције очигледних 

одговора, неодговарајуће понављање претходних акција или мисли, а особе са аутизмом 

показују сличност са њима. 

Теорија централне кохеренце – централна кохеренца подразумева специфичан когнитивни 

стил особа с аутизмом, а не постојање одређеног дефицита у аутизму. Уобичајен начин 

процесирања информација одражава тежња за нтеграцијом различитих информација на 

вишем нивоу ради одређивања значења у датом контексту или одређивања „централне 

кохеренце“ (Utha, & Frith, 1989). 

Концепт „заједничког завршног пута“ - према моделу „заједничког завршног пута“, сви 

различити узроци аутизма имају заједничку особину да оштећују оне делове мозга који су 

одговорни за развој нормалне комуникације, социјалног функционисања и игре (Baron-Cohen, 

& Bolton, 1995). 

Аутизам карактерише тријада поремећаја социјалне интеракције, социјалне 

комуникације и имагинације и одређен број репетативних активности (Голубовић, 2012). 

 

 

Поремећај социјалне интеракције: 

 

 неодговарање на позив; 

 „непримећивање“ људи; 

 однос и понашање према људима као према предметима; 
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 недостатак контакта погледом; 

 одсуство разумевања других људи (Aleksić-Hil, 2012). 

 

 

Поремећај социјалне комуникације 

 

 број речи је мали; 

 употреба речи неодговарајућа, значај нејасан (две речи могу имати исто значење 

или једна реч више значења); 

 артикулација мањкава, реч не прати гест, мимику, покрет; 

 говор аграматичан има конкретно и дословно значење; 

 појава ехолалија; 

 појава металалија; 

 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 ид другима непрепознатљиво) (Aleksić-Hil, 2012). 

 

Репетитивно и опсесивно понашање 

 

 деца показују интересовање за делове објеката; 

 фасцинација светлом, мирисом, косом, укусом објекта; 

 негативне реакције на промене свакодневних активности, одеће, средине а 

маифестују се придржавањем ригидних свакодневних ритуала, контролом 

понашања других људи; 

 реакција аутиста на промене може се испољити од благе (повећање 

репетитивних активности) до тешке форме (у виду temper tantruma); 

 необични страхови 

 стереотипно понашање као што је лепршање рукама, вртење у круг, сложени 

постурални покрети. Ови облици имају теденцију да нестају, прелазе из једног 

облика у други и појачавају се у стањима стреса; 

 имају једну или неколико области интезивног интересовања, али када су 

заокупљени са једном активности то може трајати сатима. Код аутиста на нижем 

нивоу функционисања то могу бити једина њихова интересовања (саобраћајни 

знаци, тв, рекламе, бројеви, слова, аутомобили…). 
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Аутизам је развојни поремећај који се јавља у широком спектру различитих 

испољавања, од лакших до тежих форми. Траје цео живот, али одрастањем клиничка слика се 

мења, нека деца постају отворенија, друга развијају говор, док је код неких напредовање 

минимално (Бунијевац, & Чаушевац, 2020). 

 

Атипични аутизам се разликује од аутизма по периоду у коме се јавља и непостојању 

сва три симптома потребна за дијагнозу. Углавном се јавља након треће године живота и/или 

недостаје поремећај у једној или две сфере које су потребне за дијагнозу аутизма (социјална 

интеракција, социјална комуникација и стереотипно понашање). Најчешће се јавља код особа 

са тешком интелектуалном ометеношћу или атипичне психозе, код деце са тешким 

оштећењем рецептивног говора чији низак степен функционисања пружа мало могућности за 

изражавање специфичних понашања која су важна за дијагнозу аутизма (Rešić i sar., 2007). 

 

Високофункционални аутизам (Aspergerov sindrom) представља део первазивних 

поремећаја, манифестује се нарушеном социјалном интеракцијом, ограниченим, 

стереотипним моделима понашања, интересима и активностима, али нема кашњења у развоју 

говора, нити испод просечног интелектуалног функционисања по чему се разликује од других 

первазивних поремећаја. Ово стање се може уочити око треће године. Велики проблем ове 

деце представља социјализација. Они имају потребу да се друже и остварују пријатељство, 

али немају социјалну вештину како то остварити (Klobučar, 2006), присутан је недостатак 

саосећања и способности успостављања социјалне интеракције, као и дефицит невербалне 

комуникације и поред развоја когнитивних и језичких вештина (Klin et al., 1999). Ова деца су 

у могућности да заврше школу и факултет, располажу богатим речником, али имају проблем 

у споразумевању с другим људима због аграматичности. Све схватају буквално, не разликују 

стање љутње, беса, узнемирености или шале. Деца са овим поремећајем имају сужен 

репертоар интереса праћен ограниченим и необичним темама, нпр. ред вожње, телефонски 

именик и слично. Нарушена је имагинативна активност и снажно се противе променама и 

инсистирају на једноличности (Smith et al., 2002). 

Код деце са високофункционалним аутизмом постоји велики ризик од појаве 

анксиозних поремећаја и поремећаја понашања (Бунијевац, & Чаушевац, 2020). 

 

Rettov sindrom је генетички, неуроразвојни поремећај, који се јавља код девојчица у 

периоду од 7 до 18 месеца живота. Име је добио по неуропедијатру Rettu који је први описао 

овај поремећај 1966. године. 
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Овај синдром се развија кроз четири стадијума: 

 

1. Рани стадијум стагнације 

Почиње између 6. и 18. месеца и траје неколико недеља или месеци. У почетку је овај стадијум 

неупадљив, а затим долази до споријег развоја моторике, лошег усмеравања погледа и губитка 

интереса за игру. 

2. Стадијум брзе деструкције 

Почиње на узрасту између прве и треће године, а карактерише се прогресивним губитком 

моторичких функција, говора и вољних функција руку, појавом стереотипних покрета попут 

прања руку, стискања, пљескања, увртања и сл. У овом стадијуму је могућа појава епилепсије. 

3. Псеудостационарни стадијум 

Може се јавити од треће до краја десете године живота. Моторички проблеми и епилепсија у 

овом стадијуму постају израженији. Деца постају мање раздражљива, више су 

заинтересована за околинуи невербалну комуникацију. Многи од њих у овом стадијуму могу 

остати до краја живота. 

4. Стадијум касне моторне детериорације 

Почиње после десете године живота. Манифестује се погоршањем моторике уз стагнацију 

когнитивних способности, комуникације и вештине руку (Лујић, 2005). 

 

 

Дечији дезинтегративни поремећај – Hellerov sindrom јавља се у периоду од 3. до 

5. године. Претходи му нормалан психомоторни развој, након чега долази до губитка 

социјалних, комуникацијских и других способности. Узрок је непознат, али се сматра да до 

овог стања могу довести рана неуролошка оштећења и психосоцијални фактори 

(хоспитализација, одвајање од мајке, претрпљен страх и сл.). Дечији дезинтегративни 

поремећај има своје фазе. У почетку преовладава хиперактивност, агресивност или 

повученост, док даљим напретком долази до губитка стечених способности у психомоторном 

развоју. Клиничка слика је врло слична аутизму, међутим од њега се разликује по томе што 

постоје две године нормалног развоја. У другој фази долази до губитка стечених постигнућа 

у психомоторном развоју, говор постаје сиромашан (понекад се потпуно изгуби), теже 

изражавање, губитак социјалних и моторичких способности, губитак заинтересованости за 

игру и губитак контроле базалних функција (Бунијевац, & Чаушевац, 2020). 
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1.7. Церебрална парализа 
 

Церебрална парализа или дечија церебрална одузетост (ДЦО) је непрогресивно 

оштећење мозга и упорно, али не и непроменљиво стање које настаје услед веома раног 

оштећења оних делова мозга који контролишу покрете и став (Савић, & Радивојевић, 1997). 

Она није излечива, последице оштећења се могу смањити, али не и отклонити и излечити. 

Церебрална парализа није заразна и није наследна. Церебрална парализа је психомоторно 

обољење, непрогресивног карактера настало као последица различитих етиолошких фактора 

(инфекције, траума, системске болести мајке и сл.) настале у пренаталном, перинаталном и 

неонаталном-постнаталном периоду. 

Неуролошки дефицит који произилази из церебралне дисфункције као мозаик 

неуролошких сметњи, обухвата различите поремећаје положаја и ставова тела и поремећаје 

покрета или моторних функција. 

Ове моторне неспособности манифестују се у виду парализе, слабости, некоординације 

или неког другог поремећаја моторне функције (Савић, & Радивојевић, 1997). Неуромоторним 

сметњама које произилазе из мождане дисфункције, придружују се низ психичких 

дисфункција, сензорни и говорно-језички поремећаји, епилепсија, поремећаји понашања. 

Природа, обим и локализација патолошко анатомских промена зависи од природе и времена 

деловања етиолошких фактора. Код оштећења пирамидног система јавља се пареза или 

парализа, спастичност, појачани мишићни тетивни рефлекси, клонус, појава патолошких 

рефлекса (Бабински). Због оштећења ектрапирамидног система могу се јавити: ригидитет, 

хипотонија, хипокинеза или хиперкинеза (атетоза, тремор, хореа, дистонија). Оштећење 

церебелума може бити праћено појавом атаксије, скандираног говора, нарушена фина 

координација, нистагмус (Голубовић 2012). 

Према доминантном типу моторичког поремећаја церебралну парализу можемо 

поделити у три групе: 

 

 Спастична, 

 Дискинетичка, 

 Атаксична. 

 

Спастични тип церебралне парализе уочава се појава повишеног мишићног тонуса, може 

бити унилатерални и билатерални тип.  

 



29 

 

 

Унилатерална се јавља као спастична хемипареза, а билатерална као диспареза и 

тетрапареза. Деца са хемипарезом имају добар IQ и покретна су, не зависе од туђе помоћи. 

Спастична диспареза се углавном развија код недоношчади. Удружена је са 

орофацијалном дисфункцијом, страбизмом, поремећајем когнитивних функција. 

Спастична тетрапареза углавном је повезана са интелектуалном ометеношћу, епилепсијом 

и когнитивним поремећајима. Код спастичног типа се запажа изражена пареза говорне 

мускулатуре уз слабост и ограничену активну покретљивост, као и мало повећан или чак 

снижен мишићни тонус. Присутна је општа слабост мускулатуре лица која се одражава на 

функцију жвакања и артикулацију. Језик је млитав, широк и заузима целу усну дупљу и 

изразито је непокретан, жвакање слабо, уста су полуотворена, а саливација је појачана. 

Ометена је артикулација гласова који захтевају тачне диференциране покрете језика и 

довољну мишићну снагу (Голубовић, 2012). 

  

Дискинетичка форма обухвата дистонични и хорео-атетозни тип (Krageloh-Mann, & Cans, 

2009; McConnell, Johnston, & Kerr, 2011), односно извијајући, успорени покрети руку и 

ногу. Изражава га успорен развој говора уз релативно уредан развој интелигенције, а 

поремећај моторике је више изражен на горњим екстремитетима. 

 

Код атаксичне форме нарушена је координација мишића, а покрети се изводе 

неадекватном снагом, ритмом и прецизношћу, односно изражена је слабост мишића и 

дрхтање (Бунијевацц, & Чаушевац, 2020). 

 

Дијагноза церебралне парализе заснована је на клиничкој слици треба је поставити 

до пете године иако се неки знаци/симптоми могу појавити раније, у периоду 

новорођенчета (Volpe, 1992; Hankins, & Speer, 2003).  

Церебрална парализа није излечива, основни циљ третмана је стимулисање развоја 

оштећених психомоторних функција, развијање преосталих способности и спречавање 

могућих компликација. Најчешће је заступљен спастични облик, дискинетички у мањем 

проценту док је атаксични најређи. Код спастичне форме запажа се пареза говорне 

мускулатуре уз знатну слабост и ограничену покретљивост као и мало повећан или чак 

снижен мишићни тонус. Присутна је општа слабост мускулатуре лица, која се одражава на 

функцију жвакања и артикулацију. Језик млитав и широк, жвакање слабо, уста 

полуотворена, саливација појачана. Ометено је изговарање гласова који захтевају тачне 

диференциране покрете језика и довољну мишићну снагу. 
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 У логопедско пракси треба разликовати спастични од дискинетичког типа, јер код 

спастичара третман почиње релаксацијом док код дискинетичара постављањем пацијента 

у рефлексно-инхибиторни положај. 

 

1.8. Интелектуална ометеност 
 

Према дефиницији Америчке асоцијације интелектуална ометеност се дефинише као 

ограничење у интелектуалном функционисању и адаптивном понашању, које се испољава 

у концептуалним, социјалним и практичним адаптивним вештинама и настаје пре 18. 

године живота. Интелектуална ометеност представља стање непотпуног менталног развоја 

које се карактерише нарочито поремећајем оних способности које доприносе општем 

нивоу интелигенције као што су когнитивне, говорно-језичке, моторне и социјалне 

способности. 

 

Дефиниција интелектуалне ометености заснива се на клиничким, психометријским и 

социјалним критеријумима: 

 

 Клинички критеријум- се односи на клиничку слику интелектуалне ометености 

(незграпно понашање, когнитивне, говорно-језичке и моторне дефиците). 

 Психометријски критеријум-  заснива се на резултатима „скале ревизије“ и 

тестова интелигенције. Тестрон је закључио да постоји низ основних тзв. 

 примарних интелектуалних способности, а то су: 

 

1.   флуентност- обиље и флуентност речи; 

2.   разумевање, схватање вербалног изражавања садржаја- учење из књига; 

3.   нумерички фактор- способност лаког и успешног оперисања бројевима; 

4. спацијални или просторни фактор- састоји се у способности представљања, замишљања 

просторних односа и промена у простору; 

5. фактор меморије- састоји се у способности задржавања и обнављања утисака, нарочито 

оних који се механички памте; 

6.  перцептивни, опажајни фактор- састоји се у способности брзог опажања објеката, 

њихових карактеристика и међусобних разлика; 

7. фактор резоновања- базиран је на способности схватања односа, проналажења општих 

принципа, правилности и законитости из података. 
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 Социјални критеријум- помоћу критеријума адаптације (неспособност детета да се 

прилагоди нормалној средини). 

Адаптивно понашање представља скуп концептуалних, социјалних и практичних вештина, 

неопходних за личну и социјалну самосталност (Глигоровић, & Буха, 2012). Концептуалне 

вештине подразумецвају доношење одлука, концепт времена, вербалну комуникацијуи 

функционалну писменост (Tasse et al., 2012). Последњих година се значај придаје социјалним 

вештинама које обухватају: социјалну интеракцију, социјалну партиципацију, стварање 

пријатељства. Практичне вештине се испољавају кроз активности свакодневног живота које 

су неопходне за самостално функционисање. 

Интелигенција и мишљење се заустављају у једној од фаза развоја и интелектуално 

ометено дете не успева да освоји више нивое менталног развоја и функционисања. 

Узроци интелектуалне ометености се могу груписати у неколико категорија (King et al, 

2000; Wilska et al., 2001): генетски поремећаји, малформације ЦНС-а, перинатални 

поремећаји, постнатални поремећаји, непознати узроци. 

 

Према ICD- 10 класификацији интелектуална ометеност се класификује на: 

 

 лаку интелектуалну ометеност (IQ 50-69), 

 умерену интелектуалну ометеност (IQ 35-49), 

 тешку интелектуалну ометеност (IQ 20-35), 

 дубоку интелектуалну ометеност (IQ ispod 20). 

 

Особе са лаком интелектуалном ометеношћу развијају социјалне вештине, и вештине 

комуникације до 5 године живота, имају минимална сензомоторна оштећења и врло често се не 

разликују много од деце која немају интелектуалну ометеност до неког каснијег периода. 

Развој говора почиње са закашњењем, али се оспособе да говор користе у свакодневном животу 

и конверзацији. Успевају да се оспособе да самостално воде рачуна о себи. Главне тешкоће су 

у читању и писању и то сложенијих речи и реченица, док су читање слова и слогова бољи. Говор 

ове деце сведен је на елементе неопходне за свакодневну интеракцију док су виши нивои 

употребе говора недоступни. Прагматичка функција се огледа у немогућности остваривања 

комуникације ван конкретног говорног контекста. 
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Особе са умереном интелектуалном ометеношћу имају успорен развој разумевања и 

употребе језика. Развој говорно-језичких способности је ограничен, нарочито у области 

семантике и прагматике (Ronald, 1999). Именовање предмета успешно, али не и разумевање 

њихових међусобних односа. Имају успорен развој разумевања и употребе језика, неки могу 

учествовати у једноставним разговорима, неки само да искажу основне потребе, а неки никад 

не науче да говоре, али могу да схвате једноставне налоге. 

 

Особе са тешком интелектуалном ометеношћу у периоду раног детињства овладају јако 

мало или никако вештинама говорне комуникације. Код њих су присутне сметње у 

артикулацији гласова, оскудно разумевање и употреба једноставних функционалних речи и 

чест поремећај модулације и ритма говора. Већина ове деце има изразите моторне сметње. Деца 

и одрасле особе имају ограничене могућности социјализације, вербалне и невербалне 

комуникације и могу стећи основне хигијенске навике уз надзор. 

 

Особе са дубоком интелектуалном ометеношћу имају ограничене способности у 

разумевању и прихватању захтева и упустава друге особе. Употреба говора уколико се уопште 

и оствари је на превербалном нивоу. Већина ове деце је непокретна или ограничено покретна. 

Мале или скоро никакве способности да се брину о себи, тако да захтевају сталну помоћ и 

надзор. Не разумеју основне наредбе ни једноставне налоге. Артикулациони поремећаји код 

интелектуалне ометености спадају у домен дислогија. (Голубовић, 2012). Задебљан или 

неспретан језик, протурзија горње вилице, једностране парезе језика, истурена доња вилица, 

узрок су поремећаја при артикулацији гласова. 

 

1.9. Епилепсија 
 

Епилепсија је једна од најчешћих неуролошких болести (Petelin-Gadže, 2019) праћена 

епилептичним нападима. Епилептични напад је повремена устаљена фаза поремећаја свести 

или понашања, емоционалне реакције и моторике (Lušić, 2007). Епилептични напади према 

поједностављеној верзији ILAE из 1989. године (Brinar et al., 2009) могу се класификовати на: 

 парцијални (жаришни) напади- имају локализацију у малој регији мозга 

 генерализовани напад- почиње у већем делу мозга и на крају захвата обе мождане 

хемисфере уз губитак свести и може трајати краћи или дужи временски период. 
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1.2. Методе у третману деце са неуроразвојним поремећајима 

 

У третману се залажемо за развојни, индивидуално-диференцијални приступ, 

максималну стимулацију говорно-језичког развоја. Стимулација се најуспешније обавља уз 

сарадњу са родитељима, а терапијски поступак не спроводи се само унутар логопедског центра. 

 

Логопедски третман заснива се на: 

 сензорној интеграционој терапији; 

 аудитивној интеграцији; 

 развоју сазнајних способности; 

 визуелно-просторним вештинама; 

 вежбама фине моторике руку; 

 развоју пажње, визуелно-просторне перцепције, меморије, сукцесивне функције; 

 развоју емпатије (Бунијевац, & Чаушевац, 2020). 

 

Основни циљ рехабилитације деце са неуроразвојним поремећајима је првенствено 

њихова идентификација, јер се не ради само о деци која имају неуромоторичка ограничења. 

Сматра се да 50% деце са неуроризиком има трајне последице, односно неуроразвојна 

одступања. Рехабилитација ове деце као и свака друга рехабилитација почиње првенствено 

едукацијом родитеља. У третману се користи Bobath терапија, којом се постиже нормалан 

тонус и моторика што детету омогућава различита сензомоторна искуства у функционалним 

активностима. Vojte терапија је заснована на рефлексној локомоцији. Рефлексна локомоција 

се дефинише као реципрочна моторна активност глобалног карактера, то су урођени 

механизми кретања (пузање и окретање). 

У рехабилитацији неуроразвојних поремећаја користи се и сензорна интеграција, 

кондуктивна едукација, Адели суит, електронска стимулација, терапија јахањем, 

функционално моторичко учење, локална примена Ботулинум токсина, хидротерапија, 

терапија музиком, хипербарична оксигнео терапија и друге (Matijević, & Marunica-Karašaj, 

2015). Уколико се на време почне спроводити одговарајућа терапија неуроразвојна одступања 

не морају бити трајна. 
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1.3. Појам говора и поремећаји артикулације 

 

Развој говора подељен је на прелингвалну и лингвалну фазу. Прелингвална фаза 

карактерише се гукањем и брбљањем, а лингвална појавом прве речи. 

 Период око осмог месеца представља прелазак једне фазе у другу, где дете повезује 

самогласнике и сугласнике у слогове у почетку без одређеног значења, а касније око 12. 

месеца живота са значењем (Мardešić, 2003). Говорни развој је сложен процес у коме се 

преплићу многобројни модалитети физиолошких, говорних и језичких процеса. Елементи 

говора су: фонација, артикулација и супрасегментне структуре, а елементи језика су: лексика, 

семантика, морфологија, синтакса и граматика. 

 

Реч артикулација потиче од речи articulation, што значи изговор, односно образовање и 

изговарање гласова одређеног језика у коме водеће место имају говорни органи (Доброта, 

2010). Вербална артикулација је покрет говорних органа који регулише проток ваздушне 

струје за сваки глас понаособ, и на тај начин даје специфичан акустички утисак сваком гласу. 

Измењен проток ваздушне струје је последица промењене функције говорних органа, што за 

последицу има артикулациони поремећај. Поремећаји артикулације могу бити различитог 

типа и степена оштећења. 

 

Говорни органи имају вишеструку функцију: дисање, храњење, и говор, па имају и 

посебан значај у психофизиолошком развоју људског бића. 

 

 

Филогенетски говорни органи су примарно намењени функцији храњења, а тек потом 

функцији говора. Први акти који се развијају су гутање, сисање, а потом и жвакање. Испади 

у овим функцијама у одређеној фази развоја детета су први индикатори лоше оралне праксије, 

што за последицу има испаде у артикулацији. Правилна стимулација ових функција у 

најранијем животном добу утиче на добар развој оралне праксије, а самим тим и на правилан 

развој артикулације. Добра функција мишића орофацијалне регије је предуслов за добру 

артикулацију коју чине говорни органи (Слика 5). 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

Говорни органи су: 

 Усне, 

 Зуби, 

 Језик, 

 Тврдо непце, 

 Меко непце, 

 Ресица, 

 Пасавантов набор, 

 Ждрело, 

 Гркљан. 

 

 

 

 

 

 
                                                  Слика 5. Говорни органи 

                                                  Преузето са: https://opentextbc.ca/ 

 

 

 

 

Моторичке способности од којих зависи успешност артикулације односе се на брзину, 

специјализацију и координацију оних мишића који учествују у функцији говора. 

Артикулација захтева изванредно прецизне и брзе покрете језика и усана у доброј 

координацији са ларингеалним и респираторним моторичким системом. Изговор одређеног 

гласа је моторичка делатност и успешност изговора зависи од брзине, специјализације, 

координације покрета оних мишића који учествују у његовом извођењу (Голубовић, 2012). 

Процес сазревања је претежно биолошки процес одређен генима или наслеђем иако могу на 

њега у одређеној мери утицати и неки спољни физички и биолошки фактори. То могу бити и 

неке стечене болести за време пренаталног, или постнаталног развоја нпр. церебрална или 

ендокрина оштећења, неке хроничне болести итд. Неуроразвојни језички поремећаји су 

развојни поремећаји узроковани можданом дисфункцијом током пренаталног, перинаталног 

или постнаталног периода, а карактерише их неспособност или ограничена способност за 

једну или више језичких димензија: рецепција, перцепција, меморија, интеграција, 

програмирање и експресија вербалних и писаних језичких симбола као средства 

комуникације. 
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2. ЦИЉ И ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 

 

2.1. Циљ истраживања 

 

Циљ истраживања обухвата обраду квалитета артикулације деце са неуроразвојним 

поремећајима, односно испитати који су најчешћи поремећаји арикулације код деце са 

неуроразвојним поремећајима. 

 

 

2.2. Хипотезе истраживања 

 

Општа хипотеза има основу у општим теоријским сазнањима и досадашњим емпиријским 

истраживањима, а у складу је са циљем истраживања. 

 

Појединачне хипотезе од којих се пошло указују. 

Х1. Код деца са неуроразвојним поремећајима присутан је поремећај артикулације по 

 типу дисторзије, супституције и омисије; 

Х2. Раном дијагностиком и укључивањем детета у третман може се позитивно утицати на 

развој артикулационих и моторичких способности. 
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3. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 

Истраживачки део мастер рада обухвата анализу научно-истраживачких радова и 

публикација које говоре о најчешћим поремећајима артикулације код деце са неуроразвојним 

поремећајима. Истраживање се базира на обради научно истраживачких радова и публикација 

домаћих и страних аутора. 
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4. ДИСКУСИЈА 

 

Истраживање је спроведено с циљем процене квалитета артикулације код деце са 

неуроразвојним поремећајима. Налази указују на значајне потешкоће у артикулацији гласова, 

које се манифестују заостајањем у односу на очекивани квалитет типичан за одређени узраст. 

Најбољи квалитет артикулације испитаници постижу при изговору гласова из групе вокала, а 

најлошији при изговарању гласова из групе фрикатива. Ипак, истраживање се мора 

карактерисати као експлораторно које може да служи да се истражи иницијални проблем, да 

се прикупе информације које могу да послуже за наставак истраживања и решење 

дефинисаног проблема. Препорука за будућа истраживања могла би да се односи на 

спровођење свеобухватних процена когнитивног и језичког функционисања деце са 

неуроразвојним поремећајима, не само у домену артикулације гласова. Нова истраживања 

омогућују детаљнија сазнања о особености артикулације деце са неуроразвојним 

поремећајима (Đurić-Zdravković, Ranković, Japundža-Milisavljević, & Gagić, 2017). 

 

Поједина истраживања су пронашла бољи квалитет артикулационих способности код 

девојчица у односу на дечаке (Walker, & Archibald, 2006), док код других та разлика није била 

на потребном нивоу статистичке значајности (Hardman, Drew, & Egan, 2015). 

 

Kод поремећаја аутистичног спектра (ASD) које је најчешће неуроразвојно стање 

непознате етиологије, деца показују потпуни или делимични недостатак говора, кашњење у 

говору, говорну неадекватност и недостатак рецептивног и експресивног говора и језика 

(Broome, McCabe, Docking, & Doble, 2017). Поремећај говора код деце са ASD-ом повезан је 

са оралним моторичким поремећајем, недостатком синхронизације оралних, сензорних и 

моторичких рецептора и њихових путева, тј. оштећењем моторичког програмирања и 

планирања (Belmonte, at al., 2013). Поремећај говора се обично назива поремећај звука говора 

(SSD). Реч је о групи поремећаја који обухватају различите врсте говорних грешака које се 

даље деле на три типа: (1) поремећај артикулације: неправилна артикулација оралне 

компоненте (фрикативни звук); (2) фонолошки поремећај (недостатак синхронизације између 

оралних сензорних и моторичких рецептора); и (3) моторичко-говорни поремећај (лоша 

орална мишићна координација током производње говора).  
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Грешке у артикулацији су углавном последица неадекватног моторичког учења, ове грешке 

су упорне, настављају се у адолесценцији и одраслом добу (Rapin et al., 2009). 

Фонолошке грешке су последица несавршености у структурирању речи или фразе. Поремећај 

моторичког говора (MSD) укључује говорнике свих узраста чији су значајни дефицити 

разумљивости. Реч је о поремећеној продукцији говора услед потешкоћа у оралној мишићној 

контроли говорног механизма и говорног моторичког планирања и програмирања. Значајне 

карактеристике МSD-а су кашњење говора, грешка при изговору самогласника, 

неспецифична фонетска дисторзија и спора брзина говора (O‘ Connor, 2012). 

 

ASD је доживотно стање, углавном зависи од различитих терапија као што су радна 

терапија, терапија сензорне интеграције, и примењена аналитичка терапија која се користи за 

генерализоване поремећаје сензорне обраде код ASD-а. У оралним терапијама, логопедска 

терапија је централна терапија која се користи за препознавање и стимулацију говора. 

Међутим, примећено је да је поремећај оралне сензорне обраде код ASD-а углавном повезан 

са оралним сензорним и моторичким рецепторима. Неуспех у развоју говора и оштећење 

језика сматра се значајном друштвеном стигмом за децу са АСД-ом. Евалуација говора код 

ASD- а је важан дијагностички знак за педијатре психологе и психотерапеуте. Евалуација 

говора је такође важан параметар за одређивање исхода ASD-а (Broome, McCabe, Docking, & 

Doble, 2017). Увећан развој говора пре 5 година је снажан предиктор бољег исхода у ASD-у. 

Ретроспективну студију су спровели Mayo и сарадници (Mayo, et al., 2013) на 119 деце са 

ASD-ом, узраста од 3 до 7 година. Ова студија је сугерисала да деца која нису изговорила прве 

речи до 2 године могу бити изложена ризику од каснијих функционалних дефицита. 

 

Преваленција SSD-a се помиње у два облика, у почетку је поменуто да млађа деца са 

ASD-ом показују већу преваленцију од старије. Преваленција SSD-a код деце предшколског 

узраста је 5–15% у поређењу са 1–6% код старије деце са ASD-ом. Међутим, истраживање је 

приметило да постоји повећање истовремених поремећаја и артикулације и фонолошког 

говора (Shriberg at al., 2010). Око 60% деце са ASD-ом је пријавило умерене до тешке језичке 

проблеме, а 21% је пријавило велике фонолошке проблеме. Shriburg и његови сарадници су 

спровели аналитичке студије на деци са ASD-ом да би проценили карактеристике SSD-а. 

Студија је објаснила да су грешке у артикулацији често последица нетачног моторичког учења 

и немогућности да се изврши правилно моторичко учење за фонетску производњу говорног 

гласа. Артикулација се односи на фрикативни звук који се производи моторним покретима 

језика на различите делове тврдог и меког непца. 
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 Грешке у артикулацији су пријављене код приближно једне трећине 

високофункционалног аутизма, са потешкоћама у производњи гласова „ с “ и „ р “. Shriburg и 

његови сарадници тврдили су да су говорне грешке упорне и да се настављају у 

адолесценцији и одраслом добу. Већи  проценат резидуалних говорних грешака је повезан са 

високофункционалним аутизмом и Аспергеровим синдромом (Shriberg at al., 2001). 

Код Аспергеровог синдрома има мање грешака него код високофункционалног аутизма 

(Cleland et al., 2010). 

 

Постоје две проспективне студије о поремећајима моторичког говора које су објавиле 

да многа деца са аутизмом имају значајне моторичке потешкоће, као и дефиците у грубој 

моторици, финој моторици и оралним моторичким вештинама, и абнормалну имитацију 

орално-моторних покрета која може у великој мери утицати на артикулацију. Код ASD-а 

присутан је висок проценат резидуалних артикулационих дисторзија. Деца са ASD-ом 

показују висок глас, високофреквентне наглашене самогласнике, спонтан говор од  већег 

броја поновљених речи, погрешно протумачен говорни језик и лоше прозодијске вештине. 

Насумично клиничко испитивање (Chenausky et al., 2018) које је спроведено указује да 

је обука слушног моторичког мапирања (AMMT; техника логопедске терапије) показала 

побољшање у исходу говора у поређењу са терапијом понављања говора (SRT: ритмичко 

тапкање руком за олакшавање звучно-моторног мапирања) код минимално вербалног детета 

са ASD-ом. Аутори су даље навели да старост није предиктивна за одговор на третман. Млађа 

деца више поседују латентне способности учења говора, заједничке пажње и способности да 

дуже толеришу педагошке активности у односу на старију децу. 

 

Према неким истраживањима говорне грешке у SSD-у потенцијално могу настати као 

последица дисартикулације говорних компоненти, незрелог моторичког система говора са 

ограниченим говорним моторичким вештинама и као последица ограниченог говора између 

физичких, физиолошких и функционалних области језика, непца и усана (Namasivayam et al., 

2019). 

 

Деца са ASD-ом су имали више проблема са говором у поређењу са типично развијеном 

децом. Значајно запажање је да је већина говорних грешака код ASD-а углавном последица 

оштећења локалног оралног сензорно-моторног поремећаја, непотпуног моторичког 

планирања и лоше оралне неуромишићне координације. Орални сензорно-моторички 

поремећаји и њихов утицај на говор код особа са ASD-ом могу усмерити пажњу на прецизну 

оралну стимулацију. 
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 Стога, може постојати значајна потреба за оралном стимулацијом коришћењем 

говорно-сензорних алата. Терапеутска улога оралне стимулације је већ доказана код деце са 

расцепом усне и непца и оралним моторичким поремећајем, као што је код Дауновог 

синдрома. Дакле, орална стимулација може деловати као појединачна терапија или може 

помоћи логопедској терапији за побољшање говора код АСД-а (Ayna, Basaran, & Beydemir, 

2009; Haribhau-Chaware, et al., 2021). 

 

 

Када је у питању епилепсија, постоје различите студије поремећаја артикулације у 

различитим типовима епилепсије, тако и код генетске епилепсије са фебрилним нападима 

плус (GEFS+) која представља епилепсијски синдром са клиничком хетерогеношћу први пут 

описан 1997. године. Ова студија је имала за циљ да анализира CAP и фонолошке поремећаје 

код деце предшколског узраста са GEFS+. Централна слушна обрада (CAP) се дефинише као 

неурофизиолошки процес у декодирању звучних таласа од спољашњег ува до слушног 

кортекса. На основу резултата ове студије пацијенти са ГЕФС+ имају значајно оштећење и 

артикулације и слушне дискриминације фонема у поређењу са здравом популацијом (Sager, 

et al., 2022). 

Епилепсије са сложеним генетским наслеђем (Bali et al., 2005), која је једна од најчешћих 

епилептичких синдрома који погађа децу (Shinnar et al., 1999), често сугерише повезаност са 

језичким поремећајима.  

Такође постоји повезаност са оштећењем у развоју контроле говорне моторике, познате 

као поремећај артикулације. SSD је дефинисана развојно неприкладним грешкама у виду 

супституција и омисија при артикулацији гласова које значајно утичу на разумљивост. SSD је 

повремено примећена у RE, али је краткотрајна и блага симптоматолошка израженост SSD-a 

и неколико година пре почетка напада у RE. 

Ранија литература сугерише да се деца са RE нормализују након ремисије и када постану 

одрасли. Међутим новије студије сугеришу да постоји ризик од резидуалног оромоторног и 

језичког дефицита након ремисије (Clarke, et al., 2007). 

Роландичка епилепсија поседује могуће остатке абнормалне орално моторне и 

сензитивне функције, језичке поремећаје као и оштећења аудитивне дискриминације. У једној 

студији у којој је 19 деце која користе антиепилептике упоређивано са контролном групом 

деце истог узраста и пола, коришћени су тестови фацијалне експресије, тестови покрета усана 

и језика, понављања слогова и тест артикулације користећи бесмислене речи и речи које 

захтевају интезивне покрете језика. Упоређујући са контролном групом деца са RE имају 

значајно веће проблеме приликом покретања језика и артикулације. 
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 Орално лингвална сензитивност и резултати лингвалног теста не разликују се од 

контролне групе. Резултати указују да деца са RE имају разлике, али проблеме оромоторне 

перформансе и аудитивне дискриминације средњег степена (Lundberg, Frylmark, & Eeg- 

Olofsson, 2005). 

 

Када су у питању деца са спастичном церебралном парализом литература је веома 

оскудна са подацима из ове области, иако клиничка пракса показује да деца испољавају 

сметње у развоју говора и језика. Посебно недостају подаци о специфичностима говорно-

језичких поремећаја и покретљивости говорних органа. Истраживање које је вршено са 

циљем процене развоја говорно језичких способности и утврђивањем карактеристика 

поремећаја говора код деце са спастичном парализом, вршено је на узорку од 10 испитаника 

са спастичном церебралном парализом узраста од четири године. На основу увида у 

логопедску документацију процењен је ток говорно језичког развоја. Резултати су показали 

да деца са спастичном церебралном парализом значајно касније проговарају и овладавају 

елементима језичке структуре у односу на децу типичног развоја. Код већине деце 

идентификована је дизартрија, коју карактеришу, тешкоће у артикулацији сугласника, 

промене квалитета гласа и поремећаји ритма и темпа говора. 

 

Деца са спастичном церебралном парализом касне у развоју говорно-језичких 

способности, имају поремећај артикулације гласова, измењен квалитет гласа и оштећење 

прозодијских обележја говора. Поремећаји говора и језика код деце са церебралном 

парализом крећу се од благих сметњи у артикулацији до тешко разумљивог говора, а у 

одређеним случајевима потпуно изостаје способност говорне продукције. Поремећаје у 

продукцији говора прате дефицити у покретљивости говорних органа, који су праћени 

тешкоћама у сисању, гутању, жвакању и контроли саливације. Поремећаји у говору праћени 

су успореним покретима говорних органа. Резултати испитивања артикулације показују да су 

сви испитаници неправилно изговарали неке гласове чији се правилан изговор иначе очекује 

на узрасту између четири и четири и по године. Налази показују да су деца из испитиваног 

узорка неправилно изговарала између пет и двадесет гласова. Доминантни облик поремећаја 

артикулације гласова је дисторзија која је идентификована код свих 10 испитаника. 

Супституција је идентификована само код једног испитаника, док омисија није пронађена код 

испитаника укључених у истраживање. Резултати истраживања указују да и деца са 

спастичном церебралном парализом имају изражен поремећај артикулације. Такође указују 

да ова деца тешко савладавају изговор преградних и струјних консонаната. 
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 У основи сметње у артикулацији ових гласова налази се слаба покретљивост и 

редукован домет артикулационих органа, који спречава одговарајући положај и адекватан 

контакт артикулатора приликом продукције консонаната. Очигледно је да оштећен изговор 

већег броја консонаната значајно доприноси смањењу разумљивости говора. Како је код 

већине испитаника евидентирана способност вољне контроле покрета усана и језика она 

може представљати добру полазну основу за корекцију изговора оштећених гласова. Обзиром 

на то, потребно је од самог рођења спроводити рану интервенцију (говорну терапију), како 

код деце са постављеном дијагнозом тако и код деце са високим ризиком за појаву болести. 

Рана интервенција код деце са церебралном парализом допринела би развоју језичке 

структуре, смањењу тежине дизартрије и ефикаснијој вербалној комуникацији. 

Покретљивост говорних органа процењена је клиничком опсервацијом испитаника за време 

функције жвакања, а способност извођења вољних покрета тестом оралне праксије. Утврђено 

је кашњење у развоју говорно-језичких способности, појава прве речи евидентирана је на 

узрасту од две године, док се фраза од две речи појавила на узрасту од три године. 

 

Проценом говорно-језичких способности на узрасту од четири године, констатована 

су значајна одступања у артикулација гласова. Процена покретљивости говорних органа 

показала је да већина има споре и неспретне покрете оралне мускулатуре, са друге стране 

већина има способност вољне контроле усана и језика, што представља добру основу за 

говорну терапију (Vuković, Jašarević, Pavlović, & Prica- Obradović, 2020).  

 

Испитивањем артикулације процењује се ниво њене развијености у појединачном 

изговору и у говорној целини (Bernthal et al., 2016). 

 

Не постоји велики број студија које су се бавиле анализом квалитета изговора гласова 

код деце са церебралном парализом, која имају удружен когнитивни дефицит. Присуство 

интелектуалне ометености (IO) у клиничкој слици церебралне парализе- CP може да доведе 

до усложњавања проблема у артикулацији. 

 

У недавној шведској студији утврђено је да 40% деце с CP и IO имају неки вид 

артикулационих поремећаја (Nordberg, Miniscalco, Lohmander, & Himmelmann, 2013). Друга 

истраживања напомињу да је тај проценат много већи и да чак до две трећине деце са CP и 

IO има поремећаје изговора гласова (Hustad, Gorton, & Lee, 2010). 
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Раније истраживање Vorkingera и Кenta, покушава да опише артикулациони квалитет 

гласова код деце са CP, утврдило је да су најчешће грешке регистроване при изговору 

консонаната у медијалном и финалном положају. Workinger et al. (Workinge, & Kent (1991) 

такође, указују на бројне омисије, самогласничке грешке, као и супституције које се бележе 

при изговору гласова код деце са CP и IO. Налази истраживања на узорку од 33 испитаника 

са церебралном парализом и удруженом лаком интелектуалном ометеношћу указују на 

значајне тешкоће у артикулацији гласова код особа са церебралном парализом и 

интелектуалном ометеношћу који се манифестују заостајањем 3 до 7 година у односу на 

очекиван квалитет типичан за одређени узраст (Đurić-Zdravković, Ranković, Japundža-

Milisavljević, & Gagić, 2017). 

 

Многа истраживања која су се бавила поремећајима артикулације код деце са 

неуроразвојним поремећајима, указују на значај ране дијагностике, стимулације и 

интервенције и њиховим позитивним ефектима у даљем развоју. Рана и прецизна 

дијагностика је од великог значаја јер, омогућава рани почетак третмана.   

Неки од најбољих дијагностичких инструмената за рано откривање код церебралне 

парализе (CP) са или без интелектуалне ометености су неонатална магнетна резонанца, општа 

процена покрета, Хамерсмитов неуролошки преглед новорођенчади и стандардизована 

процена неуроразвојног развоја новорођенчади. Рано откривање поремећаја из аутистичног 

спектра (ASD) је тешко; његови први знаци јављају се крајем прве године. 

Рано порекло неуроразвојних поремећаја би потенцијално омогућило њихово рано 

откривање, а тиме и рани почетак интервенције, односно интервенције у временском оквиру 

који карактерише висока неуронска пластичност. Међутим, брзе развојне промене које су у 

основи неуронске пластичности ометају рано откривање. Потребно је време за развој пре него 

што се појаве знаци специфичних поремећаја. Динамичне развојне промене које се јављају 

током прве две године постнатално имају клиничке импликације за рано откривање развојних 

поремећаја. Процене треба да буду специфичне за узраст, односно, технике процене и 

критеријуми процене треба да буду прилагођени својствима мозга новорођенчета 

специфичним за узраст. Поуздана процена неуролошког, моторичког, развојног и 

бихејвиоралног статуса одојчета захтева да дете буде у адекватном понашању. То значи да 

дете не плаче, не спава, јер то омета резултате теста. Понекад је тешко проценити бебе у 

будном, стању – због повећане неурофизиолошке ексцитабилности бебе у овом тренутку 

старости (Spittle, & Hadders-Algra, 2021). 
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Моторичке процене које по дизајну имају за циљ да предвиде развојни исход то значи 

да првенствено имају за циљ да разликују специфичне групе одојчади и да прате моторички 

развој. Једна од њих је IMP- профил моторике новорођенчета, инструмент за процену ефекта 

ране интервенције (Hielkema at al., 2011). То је метод заснован на видео запису који процењује 

грубе и фине моторичке активности у различитим позицијама. Ниски IMP резултати добро 

предвиђају CP, али су такође повезани и са нижим IQ резултатима у предшколском и 

школском узрасту (Heineman at al., 2018). 

Развојне процене процењују способности мале деце у различитим доменима, на 

пример у моторичком, когнитивном, језичком и социјалном домену. Примери развојних 

процена су BSID (Bayley, 2006), Грифитсова скала дечјег развоја (Green, at al., 2015), 

Муленова скала раног учења (Mullen, 1995) и SINDA-ова развојна скала (Hadders-Algra, 

2020). Развојне процене се углавном користе у дискриминативне сврхе и праћење развојног 

напретка. Процене развоја се заснивају на идеји да је кашњење у постизању вишеструких 

развојних прекретница повезано са повећаним ризиком од неуроразвојног поремећаја. Ипак, 

развојне процене генерално имају само умерени капацитет да предвиде неуроразвојни исход 

(Majnemer, Snider, & Hadders-Algra, 2021). 

Иако је магнетна резонанца новорођенчади (MRI) свакако од помоћи у предвиђању 

развојног исхода CP са или без интелектуалне ометености, ипак, није доступна за велику 

већину деце. Код ове деце морамо се ослонити на неуроразвојне и неуробихејвиоралне 

процене и упитнике. Предвиђање CP са или без интелектуалне ометености са неуроразвојним 

проценама значајно се побољшава.  

Док се за рано откривање ASD-а, најчешће се користи модификована листа за проверу 

аутизма код деце (M-CHАТ). М-CHАТ је дизајниран за децу узраста од 16 до 30 месеци. 

Састоји се од 23 питања која родитељи попуњавају о понашањима која могу сигнализирати 

ASD (Robins at al., 2001). Контролна листа за дојенчад (ITC) је још један преглед за ASD. 

Заслужује пажњу јер се његова старост за тестирање креће од 6 до 24 месеца. ITC се састоји 

од питања која су родитељи попунили и која се односе на емоције, контакт очима, гестове и 

комуникацију (Wetherb at al., 2004). Мање је проучаван од М-CHАТ-а. Способност ITC-а да 

предвиди АСД јавља се са 9 месеци и побољшава се са повећањем старости (Wetherby at al., 

2008). 

Током последњих деценија постало је кристално јасно да је породица камен темељац 

ране интервенције. Породице су кључно окружење деце, а чланови породице су кључне особе 

које могу утицати на развој детета кроз свакодневну интеракцију током неге и игре.  

 



46 

 

 

Тренутно се примењује породична интегрисана нега, облик неге у коме родитељи 

обезбеђују све осим најнапредније медицинске неге за своју бебу. Уопштено говорећи, већа 

укљученост родитеља је повезана са бољим исходима (Akhbari-Ziegler at al., 2019). Ова рана 

интервенција, генерално названа развојна брига, има за циљ промовисање интеракције 

родитеља и бебе, смањење стреса и пружање окружења подршке. 

Развојна нега се може обезбедити као свеобухватни програм неонаталне 

индивидуализоване развојне неге и програма процене (NIDCAP) (Als at al., 1994). Генерално, 

брига о развоју има мали повољан ефекат на краткорочни неуроразвојни исход 

новорођенчета, али недостају докази да ефекти трају и након 4 месеца (Hadders-Algra, 2021). 

Рана интервенција код новорођенчади са ниским до умереним ризиком од CP и интелектуалне 

ометености, подразумева примену ефикасних програма који се фокусирају на подршку и 

едукацију старатеља, подршку у интеракцији између родитеља и детета и стимулацију развоја 

бебе. Ефекти програма су углавном проучавани код недоношчади. 

Компонента „подршка и образовање неговатеља“ посебно је повезана са смањеним 

стресом, анксиозношћу и депресијом код мајке и побољшаном осетљивошћу и одговорношћу 

мајке (Benzies, 2013). 

Систематски преглед и мета-анализа су показали да програми такође имају позитиван 

ефекат на когнитивни развој детета до и укључујући предшколски узраст и утицај на 

моторички развој бебе (Spittle at al., 2015). Програми се слажу да су важне компоненте ране 

интервенције код (веома) високог ризика: (а) укључивање породице; (б) циљно оријентисана 

интервенција; (ц) изазови за бебу да сама истражује и испробава акције, уз учење методом 

покушаја и грешке; (д) минимизирање такозване практичне подршке; (е) примена концепта 

обогаћивања животне средине, односно коришћење различитих играчака, задатака и положаја 

за бебе; и (ф) примена помоћних средстава од раног узраста надаље. Програми су повезани 

са корисним ефектима на моторички и/или когнитивни исход детета (Hadders- Algra, 2021). 

Родитељи играју централну улогу и у раним психосоцијалним интервенцијама код ASD, 

јер су интервенције осмишљене тако да укључе могућности учења у свакодневне активности 

(Zwaigenbaum at al., 2015). Најчешће коришћени приступи психосоцијалне интервенције су: 

(а) бихејвиорални приступи који се заснивају на оперантном учењу; карактерише их 

дискретна презентација стимулуса, подстакнуто приказивање жељеног одговора и пружање 

позитивне повратне информације; (б) развојни приступи који користе развојни нагон детета 

за истраживање ради побољшања интеракције родитеља и детета, укључујући заједничку 

пажњу и синхронизацију у интеракцији; (ц) интервенције које комбинују бихејвиорални и 

развојни приступ. 
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Доступни докази о ефекту ране интервенције на АСД указују на то да интервенције које 

користе развојни или комбиновани развојни и бихевиорални приступ могу имати позитиван 

ефекат на дечију игру и комуникацију (Sandbank at al., 2020). Нејасно је да ли старост у 

интервенцији утиче на исход.  

Granpeesheh ет al., (2009) указали су да је њихова интервенција била повезана са бољим 

исходима код деце млађе од 7,2 године. Ово може сугерисати да се оквир оптималних 

могућности интервенције затвара за око 7 година. За сада, интервенције са развојним 

приступом са или без бихејвиоралних компоненти највише обећавају да имају повољан 

ефекат на социјалну комуникацију. 

Рано откривање развојних поремећаја је свакако изазов. Изазов је својствен развојним 

карактеристикама младог мозга. Неуроимагинг је свакако од помоћи у раној дијагностици, 

посебно код новорођенчади. Свеприсутно коришћене развојних прекретница су корисне, али 

имају ограничену предиктивну вредност. Рано откривање CP са или без интелектуалне 

ометености најбоље је са GMA, HINE и SINDA, посебно од 2-4 месеца надаље. Рано 

откривање ASD-а је тешко. Најбољи валидирани резултати су пријављени за MCHАТ и – код 

млађе деце – ITC, посебно када се примењују код деце са породичним ризиком од ASD 

старости од најмање 12 месеци.  

Постепено смо схватили кључну улогу породице у раној интервенцији, јер породица 

чини главно окружење деце. Тренутно, рана интервенција тежи да води породицу као 

примарну јединицу интервенције, подразумевајући да она има за циљ промовисање 

активности и учешћа детета и породице. Рана интервенција код медицински крхке 

новорођенчади фокусира се на породицу и бригу о развоју бебе. Докази показују да 

побољшава породично благостање и исходе одојчади до 4 месеца. Доступни докази сугеришу 

да се вештине побољшавају када се интензивно вежбају у разиграном окружењу за 

свакодневну негу. Ово сугерише да су интервенције у којима се породице подучавају о 

природи вештина које се појављују и начинима на које дете може да истражује и изводи ове 

вештине највише обећавајуће. Другим речима, интервенције које су прилагођене породици, 

детету и њиховој интеракцији могу бити најуспешније (Hadders-Algra, 2021). 

Такође интервенције за малу децу са поремећајем из аутистичног спектра првенствено 

имају за циљ промовисање друштвене комуникације и основних вештина кроз низ различитих 

бихејвиоралних приступа. Њима могу управљати професионалци, али често укључују 

родитеље као котерапеуте. Бихевиоралне интервенције првенствено укључују или развојни 

приступ, заснован на разумевању начина на који се језик и комуникација појављују у 

типичном развоју, или приступе засноване на примењеној анализи понашања.  
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База доказа о ефикасности интервенција за децу са аутизмом је ограничена, али бројна 

испитивања су показала користи кроз низ мера исхода, укључујући рану друштвену 

комуникацију код деце и стил комуникације родитеља у дијадама родитељ-дете. Нова открића 

сугеришу да ранији и интензивнији третман може резултирати повољнијим исходима. 

Постоји природна претпоставка да што раније деца са аутизмом добију интервенцију, то ће 

бити бољи исходи. Чини се да ограничени докази који се односе на интервенцију за малу децу 

са дијагнозом ASD-a подржавају ово гледиште, али је очигледно потребно више истраживања 

како би се ово чвршће потврдило (Pasco, 2018). 

Деца са аутизмом су под већим ризиком да буду погођена поремећајима говора и често 

им је потребна корективна интервенција. Eikeseth and Nesset (2003) су користили примерни 

тренинг имитације гласа са довољним одговором у комбинацији са процедурама подстицања, 

повезивања и обликовања како би успешно научили двоје деце у типичном развоју да 

артикулишу неколико норвешких речи са мешавинама. Ова студија проширује и прилагођава 

ове процедуре деци са аутизмом. 

Тестови за положај усне-језик-зуби и уланчавање су додати током обуке одређених речи. 

Дизајн вишеструког понашања (скупови речи са циљним мешавинама гласова) показао је 

побољшање у артикулацији обучених речи и генерализацију исправне артикулације на 

необучене речи код оба учесника. Налази сугеришу да се поремећаји артикулације код деце 

са аутизмом могу решити интервенцијама у понашању. Поремећаји артикулације, утичу на 

значајан део популације деце са аутизмом. Они спадају у широку категорију комуникацијских 

поремећаја према Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric 

Association, 2013). Они укључују омисије („топ“ за „стоп“), дисторзије („тубе“ за „зубе“) или 

супституције гласова или слогова (Porter, 2016) током изговарања речи. 

Интервенције које патолози говорног језика обично користе за решавање проблема 

артикулације укључују неговорне оралне моторичке вежбе (NSOMEs) и подстицаје за 

реструктурирање мишићних и оралних циљева (Dale, & Hayden, 2013). Обука имитације гласа 

(VIТ) са обликовањем је коришћена за обликовање артикулације целих речи (Lovaas, 

Berberich, Perloff, & Schaeffer, 1966) циљањем на постепена побољшања у речима које је 

изговорио говорник. 

Код особа које имају поремећаје гласова у говору, практичарима би могло бити 

корисније да побољшају артикулацију речи изговорених под контролом ехоа пре тренинга 

наредбе, такта или интравербалног тренинга. Skinner (1957), док је расправљао о вредности 

ехоичког репертоара, објаснио је да се и он може користити да се одговори ставе под контролу 

других услова стимулуса. 
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 Ехолалија која је присутна код деце са аутизмом,  настаје када особа, након што чује 

другог, понавља оно што је чула. То је понашање под контролом претходног слушног 

стимулуса (звука који се чује) и генерише слушни стимулус (звук који производи говорник), 

који има кореспонденцију од тачке до тачке и формалну сличност са претходним стимулусом 

(Michael, 1982).  

Eikeseth and Nesset (2003) користили су обећавајући пакет третмана који се састоји од 

примерног тренинга са довољним одговором (SRET) имитације гласа, подстицања, 

повезивања и обликовања за третман поремећаја гласова код двоје норвешке деце школског 

узраста у типичном развоју. Студија је укључивала избор циљних речи, почевши од мешавина 

које су деца имала потешкоћа да артикулишу. Мешавине су групе од два или три сугласника 

у којима се сваки глас може чути. Циљани гласови су засновани на проценама артикулације. 

Основне процене за сваког учесника су предложиле грешке у говору у свих 30 одабраних 

циљних речи. У вези са презентацијом вокалних модела, користили су преувеличане моделе 

тешких звукова (унутар-стимулусне промптне); поновљено излагање одређених 

изостављених или замењених гласова више пута пре излагања целе речи; представљање 

саставних гласова одвојено, а затим зближавање док се цела реч не артикулише правилно 

(уланчавање); и моделирање положаја усана, уста и зуба (екстра-стимулативни упити). Учење 

правилне артикулације циљаног гласа у једној речи или примерку можда неће резултирати 

генерализацијом артикулације тог гласа у новој речи. Један од начина да се реши овај проблем 

био би да се обучи још један пример, и други све док се ефекти генерализације на необучене 

примере не виде на циљаним нивоима. У овој методи, ако ученик има лош учинак на 

испитивањима генерализације, инструктор обучава додатне примере и процењује 

генерализацију на нови скуп необучених примера.  

Могуће је концептуализовати артикулацију речи, фраза и реченица као ланце понашања 

који укључују емитовање низа гласова у низу. За ученике са потешкоћама у артикулисању 

речи, можда ће бити могуће да увежбају компоненте гласова у изолацији, да зближе одговоре, 

а затим да их емитују у једном тренутку без паузе. 

 

Tarbox et al. (2009) успешно су користили модификовану процедуру уланчавања да 

подучавају сложене ехоике (нпр. „мун“ + „дан“ за подучавање „понедељак“) двоје деце са 

аутизмом и једног са заостајањем у развоју. 

 

Dyer (2009) описује употребу упутстава унутар стимулуса за решавање проблема са 

неправилно артикулисаним звуковима. 
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 Користио је претерану презентацију дела модела за бољу истакнутост стимулуса. На 

пример, да би подучавао „м“ у коначној позицији, терапеутски модел би могао да има трајну 

презентацију звука „м“ као у „диммммме“. Дајерова студија се такође односи на додатне 

подстицаје као што је држање вилице детета благо отвореном, подстицање положаја језика 

помоћу депресора за језик или додиривање образа. У студији Eikeseth and Nesset (2003), оба 

учесника су стекла тачну вокалну имитацију свих циљаних звукова у року од неколико сесија 

интервенције. У студији, уз обуку о једној или две речи у скупу речи, тачна артикулација је 

генерализована на преостале необучене циљне речи. Важан предуслов за VIT је слушна 

дискриминација. VIT, у комбинацији са процедурама подстицања и повезивања, може 

произвести генерализована побољшања вокалне имитативне артикулације код деце са 

аутизмом, вероватно укључујући децу чије су се вокализације појавиле касно и оне са 

дубоким поремећајима гласова. Све у свему, ова студија сугерише да се VIT уз додатак 

упутстава унутар стимулуса, упутства за положај усана-језика-зуба, обликовања и 

повезивања, може користити са децом са аутизмом да би се постигла исправна или скоро 

правилна артикулација речи. Ова студија нуди додатну подршку за истраживање 

подстицајних стратегија за децу са аутизмом и поремећајима говора (Aravamudhan, & Awasthi, 

2019). 

 

Још један од популарних модела који укључује велики распон различитих интервенција 

и приступа је SCERTS- специфично креиран модел који делује на кључним подручјима 

тешкоћа деце раног узраста са поремећајима из спектра аутизма (PSA).  

 

Процес учења сматра се социјално усмеравајућим процесом с нагласком на социјалне 

партнере (ужа и шира породица, вршњаци, учитељи) који пружају примерену подршку да 

помогну детету да успешно научи и усвоји вештине у природном окружењу (О’Neill, 2012). 

Сарадња родитеља и стручњака кључна је у овом процесу интервенције па је и један од 

циљева овог модела пружити породици и стручном тиму помоћ која им је потребна да се 

осећају успешно у подстицању детета. 

Због усмерења на кључне тешкоће и изазове дефинисане PSA-ом, може се применити 

флексибилно са различитом децом која се разликују у опсегу тешкоћа на когнитивном, 

комуникацијском, сензорном и регулацијском нивоу. Намера овог модела јесте одредити 

сврсисходне, смислене, мотивишуће циљеве и стратегије темељене на дететовом развојном 

нивоу, функционалним потребама и приоритетима породице, све у сврху подршке деци са 

PSA-ом да напредују и постану компетентни социјални комуникацијски партнери.  
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Модел пружа важан и нови допринос тренутно доступним приступима успостављајући 

јасне приоритете у подручјима социјалне комуникације, емоционалне регулације и 

трансакцијске подршке, на начин да делује на сложене међузависне односе међу тим 

кључним подручјима. 

С обзиром на то да је данас у свету присутан велики број интервенцијских приступа још увек 

не постоји јединствена и општеприхваћена интервенција за децу са поремећајем из спектра 

аутизма (Popčević, Ivšac-Pavliša, & Šimleša, 2015), намеће се питање квалитета и учинка истих 

на живот деце са PSA-ом. Један од модела који је све популарнији у иностранству испољава 

позитивне исходе, иако се још увек не налази у категорији научно утемељених приступа јесте 

модел социјалне комуникације, емоционалне регулације и трансакцијске подршке (SCERTS). 

Овај свеобухватни модел заговара мултидисциплинарни приступ па истиче да се учење одвија 

у социјалном контексту кроз свакодневне активности и искуства и стога наглашава улогу 

родитеља. Оквир овог модела усмерен је на јачање социјалних комуникација и 

социоемоционалних способности уз стратешки организовану подршку у учењу 

(трансакциону подршку). У том контексту постоји велики потенцијал за дуготрајне позитивне 

ефекте на дечији развој у образовним околинама и свакодневним ситуацијама па на тај начин 

SCERTS модел представља „нову генерацију” интервенција код PSA-а. 

Пример свеобухватних модела интервенције су програми за децу раног узраста (Lovaas, 

2003) програм који се темељи на визуелној подршци TEACCH и Денверски модел подршке 

(Popčević i sar., 2016). Наведени приступи следе принципе примењене анализе понашања 

(Applied Behavioral Analysis- ABBA) која се низ година сматрала једином научно утемељеном 

интервенцијом за подстицање деце и особа са PSA-ом (Стошић, 2009). С друге стране, 

приступи усмерени на интервенцију, односе се на један циљ који се жели развити код дететa 

са PSA-ом, чија се појава очекује у краћем временском раздобљу. Теоријски оквири ране 

интервенције углавном разликују бихевиорални и развојни приступ. 

Сматра се како су оба приступа свеобухватна, што значи да подстичу разне 

функционалне вештине како би се постигло што боље функционисање детета (Божић, 2016). 

Без обзира на различитост метода, циља програма ране интервенције јесте појачати 

когнитивне, комуникацијске и социјалне вештине, а при томе ''ублажити'' симптоме 

поремећаја из спектра аутизма и друга непожељна понашања (Reichow, & Volkmar, 2010). 

На рану интервенцију можемо гледати као на сложени задатак јер захтева 

интердисциплинарну сарадњу и различите облике подршке родитељима и деци, посебно оној 

рођеној са факторима ризика (Љубешић, 2001).  
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ASHA (2005) наглашава кључну улогу логопеда у раној интервенцији у смислу пружања 

подршке и подстицаја детету као и његовој околини како би се превладале све препреке које 

могу умањити прилике за остваривање социјалне интеракције и комуникације у раном 

детињству. Присутност и улога логопеда као и других стручњака, сa нагласком на важност и 

укљученост родитеља, у раним програмима, учвршћује етикету научно утемељене праксе. 

SCERTS је иновативни едукацијски модел намењен за рад са децом са поремећајима из 

спектра аутизма и њиховом породицом. Пружа специфичну помоћ детету да постане 

компетентан и самоуверен партнер у социјалној комуникацији, док истовремено спречава 

непожељна понашања која утичу на учење и развој односа. Такође је развијен да помогне 

породици, стручњацима и терапеутима како би заједно сарађивали као тим, на пажљиво 

координисан начин, у сврху подршке напретка детета (Prizantet al., 2007). 

 

SCERTS модел може да се користи са децом и одраслим појединцима различитих 

развојних способности укључујући невербалне и вербалне појединце. То је целоживотни 

модел који се може користити од иницијалне дијагнозе, кроз школски период и касније. Уз то, 

овај модел ослања се претежно на изворе и искуство из подручја дечијег развоја, посебно 

језичког развоја па се због тога оправдано назива развојним моделом. Нагласак је стављен на 

три нивоа језичког развоја: фаза социјалног партнера, фаза језичког партнера и фаза 

конверзацијског партнера. У фази социјалног партнера, откривена је комуникација са 

намером или сврхом, једнако као и конвенционални гестови и вокализација. У фази језичког 

партнера, праве речи показују се као део смисленог комуникацијског процеса па се може 

приметити претходница граматике. Граматика почиње бити очигледна како је дете чешће 

користи у конверзацијској фази партнера. У тој фази дијете повезује граматику и речник како 

би креирао конверзацијски дискурс с осталима (Landsman, 2007). 

Фаза социјалног партнера у SCERTS моделу обухвата два прелаза који се типично 

догађају током првих година живота, а то су способност комуникације са намером, усвајање 

и коришћење конвенционалног геста и вокализација. Такође у овој фази дете користи мање 

од три речи или фразе (могу бити говорне, знаковне, сликовне, писане, или у неком другом 

симболичком систему) (O’Neill et al., 2010). Језичка фаза обухвата прелаз на интецијску 

комуникацију и смислено коришћење једног симбола (речи, знакова, слика), као и креативне 

комбинације симбола које се типично јављају од 2 до 4. године живота (Rubin et al.,  2013). 

Планиране активности и рутине служе за пружање више прилика за учење примене тих 

активности у различитим околностима. 
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 На пример код детета које је у фази социјалне комуникације рад на вокалној имитацији 

гласове продукције поздрава „ здраво“ и геста „баци пет“ примени те вештине у другим 

контекстима. Као резултат породично усмерених интервенција, позитивне промене су 

забележене код деце, укључујући повећану учесталост вербализација и спонтаног говора и 

повећано коришћење циљаних исказа, повећан постотак укључивања и одговарања у 

одређеним задацима и смањен опсег непожељног понашања (Wetherby et al., 2014). 

У категорији развојних приступа најпознатији је Greenspanov model под називом Floor 

Time. Greenspan (1998) описује рзвојни приступ истичући важност односа и афеката са 

нагласком на јаке стране детета, не наглашавајући недостатке. Као такав, служи као изврстан 

оквир за спровођење смислених интервенција уз потпомогнуту комуникацију.  Murray i 

Goldbart (2010) под потпомогнуту комуникацију сврставају све методе комуникације које 

замењују или потпомажу уобичајене методе комуникације када су оне нарушене или не 

одговарају потребама појединца. Док бихевиористи свој приступ  темеље на основним 

бихевиоралним поступцима подучавања, нпр. појачање, подршка, анализа, обликовање, 

визуелни распореди, стратегије самоконтроле (Božić, 2016). SCERTS модел уклапа се у ову 

причу као модел који наглашава и захтева укљученост родитеља и чланова породице у процес 

процене и интервенције. Темељни принципи модела су: прихватање спонтане функционалне 

комуникације као важног едукативног приоритета за децу са PSA-ом, циљеви и активности 

морају бити развојно примерени и функционални како би се повећало уживање, успех и 

независност, а природне рутине  код куће, школе и заједнице, пружају едукацијске и 

терапијске контексте за учење, на свако понашање се гледа као на сврсисходно (O’Neil, 2010; 

Zubak- Novak, 2017). 

Важну подршку процеса креирања, структурирања и имплементације програма ране 

интервенције дају налази студија у којима су уочени позитивни исходи у домену 

интелектуалног развоја као резултат раног третмана деце. Како се постојање краткорочних 

ефеката генерално више не доводи у питање, дугорочна ефикасност ових програма је и даље 

предмет научне дебате и област која треба да буде основно истраживање. Примарни циљ ране 

интервенције је повећање компетенција детета у свим развојним доменима, као и 

превенирање или минимализовање развојног заостајања. 

 

У оквиру једне норвешке студије испитивана је ефикасност бихејвиоралне интервенције 

код деце са интелектуалном ометеношћу, узраста од две до шест година. Интелектуалне 

способности деце обухваћене узорком биле су у нивоу лаке или умерене интелектуалне 

ометености.  
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У циљу процене ефикасности овог третмана у односу на друге облике третмана, 

целокупан узорак подељен је на експерименталну групу (једанаесторо деце) и контролну 

групу (четрнаесторо деце). Деца из експерименталне групе била су обухваћена третманом 

базираним првенствено на принципима примењене бихевиоралне анализе, у просеку 10 сати 

недељно, током годину дана. Интервенција је спровођена тимски, свакодневно, од стране 

особља предшколске установе и родитеља, након обуке у виду радионице. Подучавање 

детаља новим и сложеним вештинама углавном је реализовано кроз индивидуални рад у соби 

за третман, док су родитељи били ангажовани у увежбавању вештина са дететом у кућним 

условима. Тимски састаници и консултације одржавали су се на недељном нивоу и том 

приликом чланови тима су формулисали циљеве за наредни период, у односу на постигнути 

напредак детета током претходне недеље. Садржај програма чинио је широк спектар вештина 

у области социјалног развоја, комуникације, моторике, игре, бриге о себи и академској 

области. 

У раном стадијуму примене третмана, рад се базирао углавном на директном 

подучавању вештинама, док је касније, у складу са напредовањем детета, у већој мери 

уведено инцидентално учење и учење у малим групама вршњака. Крајњи циљ интервенције 

био је да се детету помогне да овлада вештинама помоћу којих ће касније моћи у већој мери 

да учи из природног окружења, слично деци типичног развоја. Током периода спровођења 

бихејвиоралне интервенције у експерименталној рупи, деца из контролне групе била су 

обухваћена интервенцијама у које су биле укључене и пре почетка студија, а које су углавном 

представљале комбинацију више типова третмана.  

Поређење два подузорка након годину дана спровођења интервенција показало је да су 

деца из експерименталне групе имала значајно високу коефицијентну интелигенцију и 

постигнуће у области комуникације и адаптивног понашања у односу на контролну групу. 

Иако се бихејвиоралне интервенције највише примењују у популацији особа са аутизмом, 

налази ове студије говоре у прилог њихове ефикасности код деце са интелектуалном 

ометеношћу (Eldevik, Јаhr, Еikeseth, Hаstings, & Hughes, 2010). 

 

Ефикасност ране интервенције у домену развоја деце са Дауновим синдромом 

потврђена је и резултатима студија Расела и сарадника (2016). У оквиру ове студије 

процењивана је ефикасност програма под називом Developmental Resource Stimulation 

Programme (DRSP) код деце са Дауновим синдромом на раном узрасту. Програм је намењен 

стимулацији више развојних домена кроз индивидуалне третмане за дете од стране 

стручњака/терапеута, уз активно ангажовање родитеља у раду са дететом у кућним условима.  
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У оквиру приручника који прати програм, детаљно су описане специфичне активности 

и очекивани исходи за узрасне групе, од рођења до 42 месеца. Активности су намењене 

подстицању развоја когнитивних, језичких и социо-емоционалних способности, игре, грубе 

и фине моторике, као и независности у активностима свакодневног живота. Узорак је чинио 

30 деце са Дауновим синдромом, оба пола, од рођења до 42 месеца старости. Деца из 

експерименталне групе била су укључена у DRSP програм током шест месеци, док су деца из 

контролне групе током трајања истраживања била обухваћена истим интервенцијама као и до 

почетка истраживања (углавном физиотерапијом, окупационом терапијом или логопедским 

третманом). Резултати су показали да су након периода од 6 месеци деца која су била 

укључена у DRSP имала значајно боље постигнуће у односу на контролну групу деце. Овакви 

подаци говоре у прилоге ефикасности DRSP програма за унапређивање развојних исхода код 

деце са Дауновим синдромом на раном узрасту (Russel, van Heerden, van Vurren, Venter, & 

Joubert, 2016; Cvijetić-Vukčević, 2016). 

 

Поред наведених бихевиоралних и развојних интервенција које се користе у третману 

деце са неуроразвојним поремећајима не треба занемарити ни примене орално моторичког 

третмана. Раном применом орално моторичког третмана у аспектима храњења и гутања 

прилагођеног узрасту, који се састоји од притиска на језик и постављања терапеутске кашике. 

Позитивни резултати артикулационих вештина добијени су  на основу извештаја родитеља о 

разумљивости говора код детета и на основу артикулационих тестова (Kollia, Tsiamtsiouris, & 

Korik, 2019).  

Орално моторичко понашање у основи има две функције: гутање хране путем сисања, 

грицкања, жвакања и гутања и комуникација путем вокализације или изговорених речи. 

Међутим, постепено је постало јасно да је већина оралног моторичког понашања, посебно 

сисања, жвакања и гутања, организована уз помоћ CPG-мрежа смештених у можданом стаблу. 

Ове мреже су модулисане супраспиналном активношћу и показују пластичност зависну од 

искуства (Barlow, 2009; Delaney, & Arvedson, 2008). 

 

Студије оралне моторичке координације (Moore, & Ruark, 1996) су показале да је говор 

у 12 месеци повезан са израженим померањем вилице, праћено прекомерном компресијом 

усана током оралног затварања, и великим варијацијама у покретима усана. Са 2 године, 

покрети усана постају релативно већи, а покрети вилице мањи. Покрети усана су веома 

синхронизовани. Ова синхронизација, која се разликује од координације усана код одраслих, 

може се посматрати као стратегија за поједностављење моторичке акције. 
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 Од раног постнаталног узраста, дете истражује свој репертоар вокализација. Одојче све 

чешће бира из вокалног репертоара звукове матерњег језика. У другој половини године после 

термина бебе почињу да производе изворне низове самогласника и сугласника, развој који је 

упоредан са перцептивним сужавањем звукова који даје предност звуковима матерњег језика. 

Отприлике у доби од годину дана, ово резултира производњом првих речи (Parish-Morris et 

al., 2014) и бољу координацију говорних покрета. Ово последње чини продукцију говора све 

прилагодљивијом и ефикаснијом, и пружа јој све веће могућности да варира. (Hadders- Algra, 

2018). Применом орално моторног рехабилитационог третмана- ОМТ-а, деца су показала 

бољу покретљивост вилице, активност језика, снижене абнормалне рефлексе и контролу 

дисања. Важно је истаћи да су забележени и бољи резултати општих оралних моторичких 

вештина,  побољшање стабилизације вилице. Ова студија је показала да је покретљивост 

вилице, укључујући координацију, латерализацију и отварање-затварање вилице, добила 

боље резултате код деце са ОМТ. Иако су абнормални орални рефлекси уочени код деце са 

CP, као што су фазно гризење и грицкање, постоји мало или нимало истраживања која 

анализирају те рефлексе са ОМТ-ом.  

 

Међутим, у истраживачкој студији је утврђено да је група која је била третирана имала 

мање присуство абнормалних рефлекса у поређењу са групом без третмана (Widman- Valencia 

et al., 2021). Неговорни покрети имају широк спектар клиничких примена, укључујући 

развојне поремећаје говора и језика, поремећаје моторичког говора, потешкоће при храњењу 

и гутању. Улога и корист неговорних оралних покрета су контроверзни у многим оралним 

моторичким поремећајима. Тврди се да се клиничка вредност ових покрета може разјаснити 

кроз пажљиве дефиниције и описе (Kent, 2015). NSOMT-и су колекција неговорних метода и 

процедура за које се тврди да утичу на положаје језика, усана и вилице у мировању; 

повећавају снагу; побољшавају тонус мишића; олакшавају опсег покрета; и развијају 

контролу мишића. У случају развојних поремећаја артикулације гласова, NSOMT се користе 

пре или истовремено са стварним третманом продукције говора. У категоријама активних 

мишићних вежби, пасивних вежби мишића и сензорне стимулације (Ruscello, 2008). 

Неговорне оралне вежбе могу се широко дефинисати као било која неговорна активност 

која се користи за тренирање орофацијалних структура ради побољшања сензорне 

интеграције, моторичке координације и мишићне снаге. Ова дефиниција наглашава термин 

неговор, што сугерише да обука не захтева производњу гласова. Неколико образложења 

подржава примену неговорних усмених вежби. 
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 На пример, први кључни разлог је јачање слабих оралних мишића (чељусти, усана и 

језика) који су директно повезани са производњом гласова. Друго кључно образложење 

односи се на декомпоновање сложеног понашања (говора) на мање компоненте (неговорне 

усмене гесте) како би се олакшало учење. Трећи кључни разлог за коришћење неговорних 

усмених вежби односи се на идеју да говор произлази из других оралних моторичких 

понашања као што је жвакање. Претпоставља се да успешан програм обуке треба да прати 

нормалан образац развоја унапређењем вештина прекурсора (неговорних усмених покрета), 

што заузврат побољшава основне вештине оромоторичке контроле потребне за говорне 

задатке.  

Око 60% логопеда користи неговорне усмене вежбе јер претпостављају да се говор 

развија из раних неговорних усмених понашања. Последњи кључни разлог за коришћење 

неговорних усмених вежби је да оне припремају артикулационе мишиће за тренинг 

говора.Око 65% је пријавило да користи ове вежбе као активност загревања. Утврђено је да 

овим неговорним усменим техникама недостају поткрепљујућа истраживања и да се њихова 

теоријска оправданост доводи у питање као ирелевантна (Alhaidary, 2021). 

 

Процена са модификованом контролном листом за аутизам код малишана и контролне 

листе за бебе је могуће у извесној мери и побољшава се током друге године, посебно код деце 

са породичним ризиком од ASD-а. Дакле, значајно се побољшава када су пролазне мождане 

структуре замењене трајним круговима (Hadders- Algra, 2021). 
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

Не постоји велики број студија које су се бавиле анализом квалитета артикулације гласова код 

деце са неуроразвојним поремећајима. Имајући у виду да је предуслов за развој артикулације, 

правилан развој орално моторичких структура који омогућава прецизне и координисане 

покрете артикулационих органа, рана детекција и нтервенција неправилног развоја орално 

моторичке структуре код деце са неуроразвојним поремећајима имала би значајни предуслов 

за брже и ефикасније постизање добрих резултата у третманима.  

На основу анализе досадашљих истраживања најбољи квалитет артикулације деца 

постижу при изговору гласова из групе вокала, а најлошији при изговарању гласова из групе 

фрикатива. Артикулација се односи на покрете вилице, језика и усана при којима долази до 

акустичког формирања вокала и консонаната. Тешкоће у изговору гласова код деце односе се 

на омисије (неизговарање гласа), супституције (замене стандардног гласа другим 

стандардним гласом из постојећег гласовног репертоара) и дисторзије (неправилног изговора 

гласа). 

 

,,Код деце са неуроразвојним поремећајима присутан је поремећај артикулације по 

типу дисторзије, супституције и омисије”.  

Овим прегледним резултатима потврђена је прва хипотеза, код деце са неуроризиком 

присутан је поремећај артикулације по типу дисторзије, омисије и супституције.  

 

,,Раном дијагностиком и укључивањем детета у третман може се позитивно утицати на 

развој артикулационих и моторичких способности”. 

Истраживања којима је проверавана друга хипотеза, а која испитује да ли се раном 

дијагностиком и укључивањм детета у третман може позитивно утицати на развој 

артикулациони и моторичких способности, делимично потврђује постављену хипотезу. Код 

неке деце и поред интензивних третмана говорно-језички и моторички развојје јако успорен 

и бива недовољно развијен или се никад не развије у очекиваној мери.  
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Међутим не постоје адекватни докази о ефикасности раног стимулативног третмана, 

многа истраживања указују на  позитивне ефекте али имајући у виду број деце која учествује 

и често занемаривање фактора окружења и средине која је неопходна за рану стимулацију 

отварају се шансе за нова истраживања. Важне области за будућа истраживања укључују 

даљи развој и тестирање иновативних стратегија, у подстицању већег покретања и прогресије 

код новорођенчади. 
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школу ,,Др. Драгиша Мишовић“ завршила је у Чачку. Средњу медицинску школу ,,Надежда 

Велимановић-Јанковић“, смер медицинска сестра - техничар, завршила 2010. године у Чачку. 

Основне академске студије на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер - 

логопед уписала 2010. године у Београду, исте дипломирала 2020. године. Мастер студије на 

Високој школи социјалног рада у Београду, на студијском програму Логопедија завршила је 

2021. године. Положила је све предмете предвиђене наставним планом и пријавила завршни 

мастер рад под називом Поремећаји артикулације код деце са неуроразвојним 

поремећајима. Стручну праксу обављала у Предшколској установи ,,Радост” у Чачку. Течно 

говори енглески језик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


