
У Србији скоро 600.000 људи
са инвалидитетом
У Србији живи 571.780 особа са инва-
лидитетом, што представља осам од-
сто од укупног броја популације, ис-
такли су представници Републичког
заводазастатистику.Представљајући
резултате пописа становништва, који
ј е био спроведен у октобру 20 1 1 . годи-
не, они су нагласили да број од скоро
600.000 особа не представља реалан
број особа са хендикепом које живе у
нашој земљи, већ само значи да око
осам одсто наших суграђана себе до-
живљава као инвалиде.

Говор бројева и слова сведочи да
нај мање особа са инвалидитетом жи-
ви у београдском региону - 98.424,
док највећи број особа сахендикепом
живи у региону јужне и источне Ср-
бије - 147.649. Полна статистика све-
дочи да у нашој земљи живи више же-
на (58,2 одсто) него мушкараца (41,8
одсто) са инвалидитетом, а старосна
статистика говори да особа са хенди-
кепом у просеку има 67 година.

- Из визуре статистике, највећи
број особа са инвалидитетом има
проблеме са ходом - чак 340.029 на-
ших суграђана. Скоро свака пета осо-
ба старија од 65 година има проблем
са кретањем, а подаци такође гово-
ре да 114.494 особа користи неко од
помагала за ходање - највећи број
(79.000) креће се уз помоћ штака, а
око 1.800 особа користи електрич-
на колица. Проблеме са видом имају
239.454 особе у Србији, а статистика
говори да свака десета особа старија
од 65 година слабо види. Проблеме са
слухом има 144.648 особа, а тешко-
ће са памћењем и концентрацијом
имају 96.032 особе. Чак 88.188 осо-
ба у Србији није у стању да се само-
стално облачи, храни и одржава лич-
ну хигијену, а проблеме са говором и
комуникацијом имају 58.202 особе -
истаклаје Снежана Лакчевић, начел-
ница Одељења пописа становништва.
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