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Де ца са ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ИО) ис по ља ва ју раз ли чи те 
сте пе не ка шње ња у со ци јал ној сфе ри, у обла сти ко му ни ка ци је и фи зич ком 
раз во ју. Вр ло че сто има ју до дат на ауди тив на и ви зу ел на оште ће ња. Ова 
де ца уче спо ри је од сво јих вр шња ка без ин ва ли ди те та, јер има ју из у зет не 
те шко ће у усва ја њу и пре но ше њу зна ња из јед не обла сти у дру гу. Ре зул-
та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да се пре ва лен ца оште ће ња ви да код осо ба са 
ИО кре ће у раз ли чи тим про цен ти ма, јер је те шко по ста вља ње ди јаг но зе, 
по што се ове осо бе не жа ле на про бле ме са ви дом, док струч ња ци и по ро ди ца 
ати пич не обра сце по на ша ња углав ном при пи су ју ин те лек ту ал ној оме те-
но сти и та ко се за не ма ру је при сут но оште ће ње ви да. Та ко ђе, код њих је 
те шко ис пи та ти ви зу ел не функ ци је. При мет на је тен ден ци ја са вре ме них 
ис тра жи ва ча да код де це са ИО утвр де ста ње ви да и ви зу ел них функ ци ја. 
По ред то га вр ло је ја сан њи хов став да осо бе са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу тре ба по сма тра ти и као осо бе са озбиљ ним ви зу ел ним оште ће њи ма 
све док се не до ка же су прот но.

Пре ва лен ца оште ће ња ви да и ин те лек ту ал не оме те но сти је ма ло про-
у ча ва на у на шој сре ди ни.  У овом ра ду при ка за ће мо ис тра жи ва ња чи ји циљ је 
био утвр ђи ва ње пре ва лен це оште ће ња ви да и ин те лек ту ал не оме те но сти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ин те лек ту ал на оме те ност, оште ће ње ви да, де ца, пре-
ва лен ца

* На по ме на: Чла нак пред ста вља ре зул тат ра да на про јек ту „Со ци јал на пар ти ци па ци-
ја осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу“, ев. бр. 179017 (2011-2015), чи ју ре а ли за ци ју 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је. Ру ко во ди лац про јек-
та је проф. др Не над Глум бић.
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УВОД

Ин те лек ту ал ну оме те ност ка рак те ри шу зна чај на огра ни че ња у ин-
те лек ту ал ном функ ци о ни са њу и адап тив ном по на ша њу, ко ја се ис по-
ља ва ју у кон цеп ту ал ним, со ци јал ним и прак тич ним адап тив ним спо-
соб но сти ма. Ова вр ста оме те но сти на ста је у де тињ ству и зах те ва мул ти-
ди мен зи о нал ни при ступ ко ји под ра зу ме ва ин тер ак ци ју ин ди ви дуе и 
око ли не, и ис хо де ин тер ак ци је усме ре не ка не за ви сно сти, со ци јал ним 
ве за ма, уче шћу у школ ској сре ди ни и дру штве ној за јед ни ци (Аме рич ка 
асо ци ја ци ја за ин те лек ту ал не и раз вој не по ре ме ћа је – AAIDD). Свет ска 
здрав стве на ор га ни за ци ја (1992) де фи ни ше ин те лек ту ал ну оме те ност 
као ста ње за у ста вље ног или не пот пу ног пси хич ког раз во ја, ко је се ка-
рак те ри ше по ре ме ћа јем оних спо соб но сти ко је се по ја вљу ју то ком раз-
вој ног пе ри о да и ко је до при но се оп штем ни воу ин те ли ген ци је, као што 
су ког ни тив не, го вор не, мо тор не и со ци јал не спо соб но сти. Ин те лек ту-
ал на оме те ност мо же да се ја ви са дру гим по ре ме ћа ји ма и без њих, а 
њи хо ва пре ва лен ца је не ко ли ко пу та ве ћа не го у оп штој по пу ла ци ји. 
Ауто ри кла си фи ка ци је ICD-10 ува жа ва ју IQ као еле мент по де ле раз ли-
чи тих ни воа ин те лек ту ал ног функ ци о ни са ња и да ју по де лу на шест ка-
те го ри ја ин те лек ту ал не оме те но сти. То су: ла ка, уме ре на, те шка, ду бо-
ка, дру га и не спе ци фи ко ва на ин те лек ту ал на оме те ност. Ка ља ча (2008) 
сма тра да се оме те ност од но си на ли сту огра ни че ња ко ја пред ста вља ју 
су штин ски не до ста так при по ку ша ју функ ци о ни са ња у дру штву, та ко 
да их тре ба раз ма тра ти у кон тек сту сре ди не, лич них ка рак те ри сти ка и 
по тре бе за ин ди ви ду ал ном по др шком. Основ не прет по став ке на ко ји-
ма по чи ва ова тврд ња су: а) огра ни че ња у тре нут ном функ ци о ни са њу 
у кон тек сту со ци јал ног окру же ња ти пич ног за уз раст и кул тур ни ни-
во по је дин ца; б) ва лид на про це на ко ја укљу чу је кул ту ро ло шке и лин-
гви стич ке раз ли ке, раз ли ке у ко му ни ка ци ји, сен зор не, мо тор не и би-
хеј ви о рал не фак то ре; ц) ва жност опи са огра ни че ња у ци љу из град ње 
про фи ла нео п ход не по др шке ко ја као ис ход тре ба да обез бе ди по бољ-
ша ње сва ко днев ног функ ци о ни са ња осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу (ИО). Ви ди мо да ва лид на про це на укљу чу је и про це ну сен зор них 
фак то ра. Сен зор но оште ће ње не ка да се мо же пред ви де ти, на ро чи то 
код осо ба са те жим об ли ци ма ИО. Струч ња ци има ју скло ност да по-
је ди не би хеј ви о рал не ка рак те ри сти ке при пи су ју са мој ин те лек ту ал ној 
оме те но сти, а не не ком до дат ном сен зор ном оште ће њу. Kaрвил (Car-
vill, пре ма Глум бић, 2007) ис ти че да ком би на ци ја сен зор них оште ће ња 
и ИО чи ни осо бу знат но вул не ра бил ни јом у од но су на мо гу ћу по ја ву 
би хеј ви о рал них по ре ме ћа ја и пси хи ја триј ских бо ле сти.
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Ка да се ин те лек ту ал на оме те ност ја ви у ком би на ци ји са оште ће-
њем ви да, оче ку је се зна чај но ве ћи сте пен ин ва ли ди те та у обла сти пси-
хо со ци јал ног раз во ја и сва ко днев ног жи вље ња. Уло га ви да у раз во ју 
де те та је по зна та. У оф тал мо ло ги ји се раз ли ку ју три бит не ви зу ел не 
функ ци је: оштри на ви да, вид но по ље и рас по зна ва ње бо ја. За не ког 
се мо же ре ћи да има до бар вид тек ако су све три функ ци је са вр ше не 
(Па ру но вић, 1997). Је дан од по ка за те ља оште ће ња ви да је пад вид не 
оштри не, та ко да је пре ма Свет ској здрав стве ној ор га ни за ци ји при хва-
ће на по де ла ви зу ел не оме те но сти у пет ка те го ри ја у од но су на по сто је-
ћу оштри ну ви да на да љи ну уз мак си мал ну мо гу ћу ко рек ци ју:

•	 пр ву ка те го ри ју чи не осо бе ко је има ју оштри ну ви да ма њу од 0,3 
до 0,1 (6/60);

•	 дру гу ка те го ри ју чи не осо бе ко је има ју оштри ну ви да ма њу од 
0,1 (6/60) до 0,05 (3/60);

•	 тре ћу ка те го ри ју чи не осо бе ко је има ју оштри ну ви да ма њу од 
0,05 (3/60) до 0,02 (1/60);

•	 че твр ту ка те го ри ју чи не ли ца ко је има ју оштри ну ви да ма њу од 
0,02 или ли ца ко ја бро је пр сте са уда ље но сти од 1м (1/60) и осе ћа-
ја све тло сти;

•	 пе ту ка те го ри ју чи не ли ца без пер цеп ци је све тло сти, од но сно 
без вид не функ ци је.

Уоби ча је но де фи ни са ње оште ће ња ви да се вр ши на осно ву ме ди-
цин ске про це не ко ја укљу чу је пре све га оштри ну цен трал ног ви да, 
али не и мо гућ ност ко ри шће ња ви да у обра зов ном про це су и у сва ко-
днев ним жи вот ним ак ти во сти ма. У ме ди цин ске свр хе оште ће ње ви да 
се де фи ни ше по мо ћу две ви зу ел не функ ци је: оштри не ви да и (ши ри-
не) вид ног по ља. Оштри на ви да је спо соб ност раз ли ко ва ња де та ља и 
пре ма Свет ској здрав стве ној ор га ни за ци ји, нор мал на оштри на ви да је 
1.0. Вид но по ље омо гу ћа ва ви ђе ње пред ме та на пе ри фе ри ји док су очи 
усме ре не пра во на пред и ње го ва ши ри на из но си 180°. Пре ма кри те ри-
ју ми ма WHO, оштри на ви да ма ња од 0.3 и ве ћа од 0.05 или ши ри на 
вид ног по ља из ме ђу 30° и 10° ука зу ју на оште ће ње ви да на ни воу сла-
бо ви до сти. Пре ма истом кри те ри ју му, оштри на ви да ма ња од 0.05 или 
ши ри на вид ног по ља ужа од 10° ука зу ју на оште ће ње ви да на ни воу 
сле по ће (van den Bro ek, E. G. C., Jan sen, C. G. C., van Ram shorst, T., Deen, 
L., 2006).

Је дан од пр вих по ка за те ља ви зу ел ног оше ће ња је пад оштри не ви-
да. По ред то га, узрок про бле ма у ви зу ел ној пер цеп ци ји је кор ти кал-
на ви зу ел на оме те ност (Warburg, 2001). Кор ти кал но сле пи ло се ја вља 
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у слу ча ју нор мал не функ ци је ре ти не и ви зу ел них пу те ва и пред ста вља 
не мо гућ ност де ши фро ва ња и/или по гре шног ту ма че ња ви зу ел них ин-
фор ма ци ја на ни воу оц ки пи тал ног ре жња ко ре ве ли ког мо зга иако не 
по сто је па то ло шке про ме не на ор га ну ви да. Ре зул тат ова квог по ре ме-
ћа ја је пот пу но си ро ма штво сен зор ног ис ку ства осо бе. Ви зу ел ни апа-
рат пре но си ин фор ма ци је ко је се не мо гу про ту ма чи ти, оне су не по сто-
ја не, про тив реч не, про из вољ не и не мо гу ће их је ко ор ди ни ра ти са ин-
фор ма ци ја ма ко је при сти жу из дру гих сен зор них ор га на (Watt el, 2000).

Пре ма раз вој но-не у роп си хо ло шком кон цеп ту ал ном окви ру ви зу-
ел ни си стем пред ста вља ор га ни за то ра опа же не сли ке, а нај гру бља по-
де ла ви зу ел ног си сте ма об у хва та два ни воа: пр ви, ни жи ни во ви зу ел не 
об ра де омо гу ћа ва да се по чет ни ви зу ел ни сиг нал (дис кри ми ни сан кроз 
по је ди нач не ква ли те те об ли ка, бо је, ду би не или кре та ња) фор ми ра у 
упо тре бљи ву фор му ре пре зен та ци је сли ке. Дру ги сло же ни ји ни во ви-
зу ел не об ра де омо гу ћа ва на до град њу у ви ду ту ма че ња и зна че ња (Кр-
стић, 1995). За функ ци о нал но са зре ва ње сло же ни јих фор ми ви зу ел не 
пер цеп ци је по треб но је ду же вре ме. Не ке ви зу ел не спо соб но сти се раз-
ви ја ју и у до ба адо ле сцен ци је (из два ја ње фи гу ре и по за ди не, сна ла же-
ње у ма па ма ла ви рин та), а не ке се раз ви ја ју пе ри о дич но (спо соб ност 
пре по зна ва ња ли ца).

Има ју ћи ово у ви ду нео п ход но је на гла си ти да по ред ста ња основ-
них функ ци ја ор га на ви да (пер цеп ци ја све тло сти, оштри на ви да, пе ри-
фер ни вид, би но ку лар ни вид, спо соб ност ако мо да ци је), функ ци о ни-
са ње осо бе у сва ко днев них жи вот ним ак тив но сти ма за ви си и од спе-
ци фич них ви зу ел них спо соб но сти по пут ви зу ел не па жње, ви зу ел ног 
пам ће ња, ви зу ел не дис кри ми на ци је, ви зу ел не асо ци ја ци је, ви зу ел не 
кон цеп ту а ли за ци је, бр зи не ви зу ел ног пре тра жи ва ња.

Ко мор би ди тет ин те лек ту ал не оме те но сти  
и оште ће ња ви да

Ре зул та ти мно го број них ис тра жи ва ња по ка зу ју да је оште ће ње ви-
да ско ро ре дов ни пра ти лац дру гих об ли ка оме те но сти, а по себ но ИО. 
Нај че шће, са по ве ћа њем сте пе на до ми нант не оме те но сти ра сте и сте-
пен гу бит ка ви да. Кар вил (Car vill, пре ма Глум бић, 2007) сма тра да је 
пре ва лен ца ви зу ел них оште ће ња код осо ба са ИО из ме ђу 8,5 и 200 пу-
та ве ћа од пре ва лен це ви зу ел них оште ће ња код де це из оп ште по пу-
ла ци је. У ли те ра ту ри на и ла зи мо на по да так да ве ли ки број, чак 85% 
осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу има стра би зам и ре фрак ци о не 
ано ма ли је. Ме ђу тим, и по ред мо гу ћег по бољ ша ња ви зу ел них функ ци-
ја од ре ђи ва њем ко рек ци је, нај ве ћи број осо ба са ин те лек ту ал ном оме-
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те но шћу ни ка да ни је по се тио оф тал мо ло га (Splun der, Stil ma, Even hu is, 
2003). Пре ма Евен ха ус и сар. (Even hu is et al. 2001) пре ва лен ца оште ће-
ња ви да код осо ба са ин те лек ту ал ном оме те но шћу си гур но је за 2% ви-
ша у од но су на исту у оп штој по пу ла ци ји. Ово је са мо прет по став ка, 
јер код ве ћи не осо ба са ИО још увек ни је мо гу ће по ста вља ње ди јаг но зе. 
То се об ја шња ва не мо гућ но шћу осо ба са ИО да се жа ле на про бле ме са 
ви дом, док струч ња ци и по ро ди ца ати пич не обра сце по на ша ња углав-
ном при пи су ју ин те лек ту ал ној оме те но сти и та ко за ма гљу ју при сут но 
оште ће ње ви да. Та ко ђе, код осо ба са ИО је те шко ис пи ти ва ти ви зу ел не 
функ ци је. У об у хват ном пре гле ду и ана ли зи на ла за сту ди ја о оште ће-
њу ви да код осо ба са ИО, Вар бург (War burg, 2001) ука зу је на алар мант-
не број ке ко је се кре ћу од 5 – 78%. 

Ван ден Брук и сар. (Van den Bro ek at. al. 2006) су на узор ку од 76 
осо ба са те шком и ду бо ком ИО и са мо то рич ким оште ће њи ма про це-
ни ли њи хо во ви зу ел но функ ци о ни са ње. Про сеч на ста рост ис пи та ни ка 
је би ла 33 го ди не (4-10 год. = 3; 11-20 год. = 11; 21-30 год. = 24; 31-40год.= 
29; 41-50 год.= 3; 51-74: год. = 6). Ис пи та ним ва ри ја бла ма су об у хва ти ли 
оштри ну ви да, ши ри ну вид ног по ља, осе тљи вост на кон траст, би но ку-
лар ни вид, ви зу ел но по на ша ње, при су ство ре фрак ци о них ано ма ли ја 
и уче ста лост пре пи си ва ња (од ре ђи ва ња) ко рек ци је. Про це њен је и од-
нос из ме ђу ви зу ел ног функ ци о ни са ња и уз ра ста. Ре зул та ти ис тра жи ва-
ња су по ка за ли да ни ко од ис пи та ни ка ни је имао нор мал ну оштри ну 
ви да. Нај бо љи ре зул тат био је - суб нор мал на оштри на ви да. Ве ћи на 
ис пи та ни ка ни је мо гла да уочи и пра ти све тло у мрач ној про сто ри ји. 
Оште ће ње ви да је би ло зна чај но те же код ис пи та ни ка са ду бо ком, не го 
код ис пи та ни ка са те шком ИО. Не за ви сно од оштри не ви да, су же ње 
вид ног по ља је уоче но код ви ше од 1/2 ис пи та ни ка. Су же ње је би ло на 
ле вој или де сној стра ни, као и у до њој по ло ви ни вид ног по ља. По ка за-
ло се да 85% ис пи та ни ка има сма ње ну осе тљи вост на кон траст, а 84% 
ни је има ло би но ку лар ни вид. Код ве ћи не осо ба из узор ка ди јаг но сти ко-
ва на је ам бли о пи ја су пре си је узро ко ва на ра зро ко шћу. 61% ис пи та ни ка 
су свр ста ни у ка те го ри ју озбиљ но ви зу ел но оште ће них; по ка зи ва ли су 
про бле ма тич но ви зу ел но функ ци о ни са ње ко је се са сто ја ло из огра ни-
че ног ра спо на па жње то ком ви зу ел них ак тив но сти и те шко ћа у фик-
си ра њу и пра ће њу пред ме та. Сма ње ну оштри ну ви да јед ним де лом је 
мо гу ће об ја сни ти при сут ним ре фрак ци о ним ано ма ли ја ма.. Зна чај но 
ве ћем бро ју осо ба са те шком ИО су пре пи са не на о ча ре (у по ре ђе њу са 
осо ба ма са ду бо ком ИО).

Пре из во ђе ња сту ди је, ви зу ел ни про бле ми су ди јаг но сти ко ва ни 
код са мо 30% ис пи та ни ка (из овог узор ка) и то на осно ву по да та ка до-
би је них из њи хо вих до си јеа. Ауто ри ове сту ди је су на шли пре ва лен цу 
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од 92% и сла жу се са ван Сплун де ром (van Splun der, 2003) ко ји је ре као 
да осо бе са озбиљ ним и ви ше стру ким оште ће њи ма тре ба по сма тра ти 
и као осо бе са озбиљ ним ви зу ел ним оште ће њи ма све док се не до ка же 
су прот но.

С дру ге стра не, уче ста лост дру гих об ли ка оме те но сти код ви зу ел но 
оште ће не де це утвр ђе на је Ван ку вер ском (Van co u ver study: Jan, Fre e-
man, Scot, 1977) и Изра ел ском (Israel study: Ti rosh, Shnit zer, Da vi do vich, 
Co hen, 1998) сту ди јом. Про це не су из вр ши ли ис ку сни пе ди ја три, деч-
ји пси хи ја три и пси хо ло зи. Ван ку вер ском сту ди јом утвр ђе но је да на 
узор ку од 92 ис пи та ни ка са оште ће њем ви да, 20% има ин те лек ту ал ну 
оме те ност. Изра ел ском сту ди јом је утвр ђе но да на узор ку од 193 де те та 
са оште ће њем ви да уз ра ста од три на ест ме се ци до осам го ди на, 18% 
има ин те лек ту ал ни де фи цит (Bram bring, 2000). У Фран цу ској је 2000. 
го ди не из вр ше на тран свер зал на сту ди ја ко јом је об у хва ће но 96 ви ше-
стру ко оме те не де це уз ра ста 6 до 20 го ди на. Сви ис пи та ни ци има ли су 
оште ће ње ви да (50% сле пих и 50% ам бли о па) и ин те лек ту ал ну оме те-
ност ран ги ра ну од ла ке до те шке, док је аути зам ди јаг но сти ко ван код 
25% де це, а по ре ме ћај ра ста 6% (Wat tel, 2000).

Пре ва лен ца ин те лек ту ал не оме те но сти и оште ће ња  
ви да код од ра слих осо ба

Ис тра жи ва ња вр ше на код од ра слих осо ба са ин те лек ту ал ном оме-
те но шћу су по ка за ла да ове осо бе углав ном има ју и ви зу ел на оште-
ће ња. Ван Сплун дер (2003) је утвр дио при сут ност оште ће ња ви да код 
2,2% и пот пу не сле по ће код 0,7% осо ба мла ђих од 50 го ди на са ла ком 
ИО, без Да у но вог син дро ма. Код осо ба ста ри јих од 50 го ди на са ду бо-
ком ИО и са Да у но вим син дро мом оште ће ње ви да је при сут но у 67% 
слу ча је ва, а сле по ћа у 16,7% слу ча је ва. У на ред ној фа зи овај аутор је 
ис тра жи ва њем об у хва тио це ло куп ну по пу ла ци ју осо ба са ИО у Хо-
лан ди ји и до био сле де ће ре зул та те: код 14% ин те лек ту ал но оме те них 
утвр ђе но је оште ће ње ви да, а у 5% слу ча је ва сле по ћа (пре ма Ван ден 
Брук, 2006.). Код осо ба са Да у но вим син дро мом го ди не су ви ше ко ре-
ли ра ле са при су ством оште ће ња ви да, док код осо ба без Да у но вог син-
дро ма са оште ће њем ви да ви ше ко ре ли ра сте пен ИО. Ин те ре сант но је 
да код ви ше од 40% осо ба са оште ће њем ви да ди јаг но за (сла бо ви до сти 
или сле по ће) прет ход но ни је би ла по ста вље на. Го ди ну да на ка сни је, 
ван Сплун дер и са рад ни ци (2004) су узор ком об у хва ти ли и про це ни ли 
1539 одр слих осо ба са ИО и до шли до за кључ ка да су у тој по пу ла ци ји 
нај че шће ре фрак ци о не гре шке (60,6%); за тим стра би зам (44,1%) и опа-
ци та ти у со чи ву (18,1%). Ова сту ди ја ни је има ла кон трол ну гру пу, па су 
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ауто ри сво је ре зул та те по ре ди ли са број ка ма ко је су по зна те за оп шту 
по пу ла ци ју и ко мен та ри са ли су да је пре ва лен ца оф тал мо ло шких ди-
јаг но за код од ра слих са ИО зна чај но ве ћа.

Вар бург (2001) је ис тра жи ва њем об у хва тио 837 од ра сле осо бе са 
ИО. Уста но вио је да је нај че шћа оф тал мо ло шка ди јаг но за код ових осо-
ба це ре брал но ви зу ел но оште ће ње, а нај че шћи оф тал мо ло шки по ре-
ме ћа ји су: оп тич ка атро фи ја, ви со ка ми о пи ја, ка та рак та и ке ра то ко-
нус. Као нај че шћи узроч ник оште ће ња ви да утвр ђе на је не ко ри го ва на 
аме тро пи ја, док је хи пер ме тро пи ја > +1.5 утвр ђе на код 151 ис пи та ни ка 
(21%), а ми о пи ја < -1.0 код 213 (30%) ис пи та ни ка.

Ви ша пре ва лен ца оште ће ња ви да код осо ба са ИО де лом по сто-
ји и због оф тал мо ло шких про бле ма ко ји су у ве зи са не ким од спе ци-
фич них син дро ма (Да у нов син дром, ту бе ро зна скле ро за, фра гил но X, 
Ан гел ма нов син дром, Pra der-Wil li син дром). Та ко ђе, уз не ко ли ко син-
дро ма (Мар фа нов син дром, ру бе ла, Cri du Chat) су опи са ни симп то ми 
стра би зма (Hou et al., 1999). За оста ле, оште ће ње ви да у овој по пу ла ци-
ји се мо же при пи са ти це ре брал ним ге нет ским оште ће њи ма или по-
вре да ма мо зга (van den Bro ek, E. G. C., Jan sen, C. G. C., van Ram shorst, 
T., Deen, L.).

Akin ci, A., Oner, O., Boz kurt, O., H., Gu ven, A., De ger liyrt, A., Mu nir, 
K. (2008) сма тра ју да су прет ход но ре а ли зо ва не сту ди је има ле сле де ће 
не до стат ке:

•	 у мно гим сту ди ја ма ни је би ло ре а ли зо ва но фор мал но пси хо ло-
шко те сти ра ње и ни је био до сту пан IQ скор;

•	 ни је би ло кон трол не гру пе, већ су по да ци по ре ђе ни са прет ход-
но до би је ним (тј. са до ступ ним) ре зул та ти ма;

•	 не ке сту ди је су има ле ма ли број ис пи та ни ка у узор ку, па је по-
ре ђе ње син дром ске/не син дром ске под гру пе и те жи не ИО би ло 
оте жа но;

•	 сту ди је ко је су про це њи ва ле ста ње ви да код по је ди на ца са ИО 
су би ле де скрип тив не, гру бо су свр ста ва ле ис пи та ни ке у гру пе 
оних са ла ком и са те шком ИО и има ле су огра ни че ну мо гућ ност 
да уоче сми сле не раз ли ке ме ђу гру па ма;

•	 на кра ју, углав ном су ис пи ти ва ни од ра сли; из пер спек ти ве јав ног 
здра вља ово је основ но огра ни че ње, јер је по зна то да је нео п ход-
на де тек ци ја ста ња ви да, укљу чу ју ћи и при су ство ако мо да тив ног 
стра би зма чи је је уоча ва ње у ра ном де трињ ству кључ но за пре-
вен ци ју ам бли о пи је.
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Пре ва лен ца ин те лек ту ал не оме те но сти и оште ће ња  
ви да код де це

Ис тра жи ва чи су углав ном са гла сни да је пре ва лен ца сен зор них 
оште ће ња код де це са ИО ве ћа не го у оп штој по пу ла ци ји (пре гле дом 
ли те ра ту ре се мо гу на ћи по да ци да је оште ће ње ви да 10 пу та че шће 
у по пу ла ци ји ин те лек ту ал но оме те не де це, не го код де це без оме те-
но сти). У јед ном од ис тра жи ва ња (War burg, 1982) се на во ди да је пре-
ва лен ца сле по ће ме ђу де цом са ИО би ла 5%, а ме ђу де цом из оп ште 
по пу ла ци је  0.02%. Ка да се у пи та њу де ца са ду бо ком ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу, те шко оште ће ње ви да је би ло при сут но у 30% слу ча је ва.

Ис тра жи ва ње Акин ци ја и са рад ни ка (2008) је ука за ло на по тре бу 
за оф тал мо ло шком ева лу а ци јом сва ког де те та са ИО, јер је у узор ку од 
724 де це ви ше од 3/4 ис пи та ни ка има ло не ку ре фрак ци о ну ано ма ли ју. 
Ова гру па ауто ра сма тра да де ца са ИО има ју зна чај но ве ћу ин ци ден цу 
нис таг му са, стра би зма, астиг ма ти зма, хи пер ме тро пи је и дру гих оч них 
ано ма ли ја не го де ца из кон трол не гру пе. Дру го, код де це ко ја за до во ља-
ва ју де фи ни ци ју син дром ске ИО че шће се ја вља нис таг мус, стра би зам, 
астиг ма ти зам и хи пер ме тро пи ја у од но су на де цу из не син дром ске гру-
пе. Тре ће, по ве ћа ње те жи не ИО је би ло у ве зи са ви со ком пре ва лен цом 
нис таг му са, стра би зма, астиг ма ти зма, хи пер ме тро пи је и ани зо ме тро-
пи је. До бре стра не ове сту ди је у по ре ђе њу са прет ход но из ве де ним ис-
тра жи ва њи ма су:

•	 по сто ји кон трол на гру па де це про сеч них ин те лек ту ал них спо-
соб но сти (слич ног со ци о е ко ном ског ста ту са као де ца са ИО)

•	 кон трол на гру па ни је пред ста вља ла ви зу ел но „нор мал ну“ по пу-
ла ци ју чи ме би се ве штач ки по ве ћао зна чај ре зул та та у гру пи 
осо ба са ИО

•	 сва де ца (из К и Е гру пе) су про це ње на фор мал ним те сто ви ма 
ин те ли ген ци је

•	 деч ји не у ро ло зи су ис тра жи ва ли ети о ло ги ју ИО за сва ко де те.

На осно ву ре гре си о не ана ли зе из ве ден је за кљу чак да су го ди не (тј. 
уз раст) зна ча јан фак тор у пре ва лен ци ре фрак ци о них гре ша ка, стра би-
зма, ми о пи је и ани зо ме тро пи је. Та ко ђе, ово ис тра жи ва ње је по ка за ло 
да де ца са бла гим би ла те рал ним и уме ре ним/те шким уни или би ла те-
рал ним оште ће њем ви да има ју ви ше те шко ћа у из во ђе њу сва ко днев-
них ак тив но сти. Та ко ђе, ауто ри ове сту ди је су до шли до за кључ ка да је 
нео п ход но раз ви ти про то ко ле ко ји ће по бољ ша ти ева лу а ци ју, тј. пра-
ће ње по сле трет ма на оф тал мо ло шког по ре ме ћа ја. Ауто ри сма тра ју 
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да је нео п ход но спро ве сти оба ве зне оф тал мо ло шке пре гле де де це ко ја 
има ју уме ре ну, те шку и син дром ску ИО, јер ће по ста вља ње оф тал мо ло-
шке ди јаг но зе и при ме на трет ма на ути ца ти на по бољ ша ње про дук тив-
ног жи во та по је ди на ца са ИО.

У на шој сре ди ни Стан ков и Љу ти ца (2007) су ре а ли зо ва ли ис тра-
жи ва ње и ис пи та ли вид ну оштри ну код 29 па ци је на та са ди јаг но сти-
ко ва ним Да у но вим син дро мом, ста ро сти из ме ђу 4 и 15 го ди на у ци љу 
от кри ва ња ам бли о пи је и ре фрак ци о них ано ма ли ја. Утвр ђе но је да 62% 
осо ба са ИО има не ку од ре фрак ци о них ано ма ли ја. Хи пер ме тро пи ја је 
ди јаг но сти ко ва на код 4 ис пи та ни ка, ми о пи ја код 3, астиг ма ти зам код 
9 и ани зо ме тро пи ја код 2 па ци јен та. По ред то га, код 55% ис пи та ни ка 
ре ги стро ва на је ам бли о пи ја са ко ри го ва ном вид ном оштри ном ис под 
0.5. Ова сту ди ја по ка за ла је зна чај ну пре ва лен цу ам бли о пи је и ре фрак-
ци о них ано ма ли ја код де це са Да у но вим син дро мом.

Обра зо ва ње де це са ин те лек ту ал ном оме те но шћу  
и оште ће њем ви да

Мо гу ће је да се због ме то до ло шких про бле ма, раз ли чи тих при сту-
па и не по сто ја ња адап ти ра них ин стру ме на та за про це ну, рет ко ре а ли-
зу ју ис тра жи ва ња у на шој сре ди ни у ци љу утвр ђи ва ња оште ће ња ви да 
код де це са ИО. Јед но од но ви јих ис тра жи ва ња је спо ро ве де но 2005. го-
ди не у окви ру про јек та Фе но ме но ло ги ја смет њи и по ре ме ћа ја у раз во ју 
(Го лу бо вић и гру па ауто ра). Утвр ђе но је да у бе о град ским спе ци јал ним 
шко ла ма за де цу са ла ком мен тал ном ре тар да ци јом има 3,23% сла бо ви-
де де це.

За де цу ко ја има ју ин те лек ту ал ну оме те ност и оште ће ње ви да, у Ср-
би ји не по сто је по себ не шко ле. У од но су на ка те го ри за ци ју и од ре ђи ва-
ње до ми нант ног оште ће ња де ца се усме ра ва ју пре ма од ре ђе ној шко ли: 
шко ли за де цу са ИО или шко ли за де цу са оште ће њем ви да. Мо гу ће 
је да се раз ло зи за та кво ста ње мо гу по тра жи ти у те шко ћа ма ди јаг но-
сти ко ва ња смет њи у раз во ју, те шко ћа ма у про це њи ва њу по тре ба де це, 
ма лом бро ју еви ден ти ра них, али и не до вољ ном по зна ва њу ове про бле-
ма ти ке ме ђу струч ња ци ма. Без об зи ра на узрок или те жи ну ка шње ња 
у ког ни тив ном раз во ју, де те ту тре ба пру жи ти при ли ку да раз ви је функ-
ци о нал не спо соб но сти ко је ће му до зво ли ти да се укљу чи у шко лу и 
за јед ни цу. Lund i Tro ha (Lund and Tro ha, 2008) пред ла жу упо тре бу так-
тил них сим бо ла и адап ти ра не PECS ме то де (Pic tu re Ex chan ge Com mu ni-
ca tion System) ка ко би де ца са ком би но ва ним оште ће њи ма на у чи ла да 
ис ка жу сво је зах те ве. Сли чи це ко је су ауто ри ко ри сти ли у свом ра ду би-
ле су так тил не (тро ди мен зи о нал не) и на њи ма су би ли пред ста вље ни 
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пред ме ти или де ло ви пред ме та ко ји су у ди рект ној или ин ди рект ној 
ве зи са ре фе рен ти ма (пред ме ти ма ко је пред ста вља ју).

Тре ба по др жа ти ко ри шће ње обра зов них про гра ма ко ји под сти-
чу по што ва ње ин ди ви ду ал них по тен ци ја ла. Струч ња ци ко ји бри ну о 
осо ба ма са ИО мо жда не ће при ме ти ти уме ре но оште ће ње ви да (из-
ме ђу 0.3 и 0.1), јер оште ће ње ви да из ме ђу 0.3 и 0.1 до зво ља ва до бру 
пер цеп ци ју игра ча ка, при бо ра за је ло и сл. Оште ће ње ви да по ста је 
очи глед но тек са упо тре бом дво ди мен зи о нал них при ка за и зах те вом 
за пер цеп ци јом де та ља. Та да по ста је ја сно да по сто је раз ли чи та оште-
ће ња оштри не ви да, вид ног по ља, осе тљи во сти на кон траст. Очи глед-
но је да су нео п ход на да ља ис тра жи ва ња да би се раз ви ли про то ко ли 
за ис пи ти ва ње осо ба са ИО и оште ће њем ви да и про то ко ли по мо ћу 
ко јих би би ло мо гу ће пра ти ти и ана ли зи ра ти ефек те и про ме не у по-
на ша њу на кон нпр. од ре ђи ва ња ко рек ци је или спро во ђе ња ви зу ел ног 
трет ма на.

ЗА КЉУ ЧАК

Де ца са ин те лек ту ал ном оме те но шћу и оште ће њем ви да ис по ља-
ва ју раз ли чи те сте пе не ка шње ња у со ци јал ној сфе ри, у обла сти ко му-
ни ка ци је и фи зич ком раз во ју. Ова де ца уче знат но спо ри је од сво јих вр-
шња ка ко ји има ју је дан об лик оме те но сти – ин те лек ту ал ну оме те ност 
или оште ће ње ви да. Сте пен јед не или дру ге оме те но сти мо же би ти раз-
ли чи тог ин тен зи те та, што до во ди до те шко ћа у ор га ни за ци ји њи хо ве 
ре ха би ли та ци је. По треб но им је ста бил но окру же ње, че сто по на вља ње 
истих ак тив но сти, ви ше вре ме на за об ра ду ути са ка.

Због то га је ва жно да се офор ме мул ти ди сци пли нар ни ти мо ви ко ји 
ће сво јим ра дом омо гу ћи ти што ра ни је от кри ва ње овог ду ал ног оште-
ће ња, јер успех ре ха би ли та ци је пр вен стве но за ви си од вре ме на от кри-
ва ња. Оче ку је се да ће пра во вре ме на де тек ци ја, ра на ин тер вен ци ја и 
те ра пи ја (пре по ла ска у шко лу) има ти по зи ти ван ути цај на ве шти не 
сва ко дне вог жи вље ња, ко му ни ка ци о не и со ци јал не ве шти не, пре у зи ма-
ње ини ци ја ти ве и под сти ца ње упор но сти осо ба из ове по пу ла ци је.
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INTELLECTUAL DISABILITY AND VISUAL IMPAIRMENT

BRANKA JABLAN, KSENIJA STANIMIROV
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SUMMARY

Children with intellectual disability show different degrees of delay in 
the social field, in the field of communication and physical development. 
Very often they have additional auditory and visual impairment. These 
children learn more slowly than their peers without disabilities, because 
they have great difficulties in knowledge acquisition and transfer of 
knowledge from one area to another. The results show that the prevalence 
of visual impairment in people with IO is moving in different percentages, 
because it is difficult to diagnose, because these people do not complain 
of vision problems, while experts and families often attribute atypical 
patterns of behavior to intellectual disability and so present visually 
impaired is ignored. Also it is very difficult to examine the visual function 
at those children. It is a contemporary practice that researchers determine 
state of vision and visual functions in children with intellectual disability. In 
addition it is very clear their view that people with intellectual disability 
should be seenas people with serious visual impairments until proven 
oposite.

Prevalence of visual impairment and intellectual disability is very 
seldomly studied in our country. This paper will present researches that 
had an aim to determine the relation between visual impairment and 
intellectual disability.

KEY WORDS: intellectual disability, visual impairment, children, 
prevalence


