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По јам ква ли тет жи во та је ве о ма ком плек сан тер мин ко ји за ви си од 
број них усло ва, те се њи ме ба ве мно ге на уч не ди сци пли не. Свет ска здрав стве-
на ор га ни за ци ја де фи ни ше ква ли тет жи во та као ста ње ком плет ног фи зич-
ког, мен тал ног и со ци јал ног бла го ста ња и пред ста вља мул ти ди мен зи о нал ни 
кон цепт ко ји об у хва та фи зич ке и пси хо со ци јал не аспек те. Ква ли тет жи во-
та се мо же по сма тра ти кроз два аспек та, су бјек тив ни и објек тив ни аспект 
ква ли те та жи во та. 

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња је био да се про це ни ква ли тет жи во-
та осо ба са це ре брал ном па ра ли зом ко ји се на ла зе на ва нин сти ту ци о нал ном 
сме шта ју, са ак цен том на пси хо ло шки до мен ква ли те та жи во та. Узо рак 
ис тра жи ва ња фор ми ран је од 200 ис пи та ни ка, оба по ла, уз ра ста од 18 до 
65 го ди на ста ро сти ко ји су по де ље ни на екс пе ри мен тал ну и кон трол ну гру-
пу. екс пе ри мен тал ну гру пу (е гру па) чи ни ло је 100 ис пи та ни ка са це ре брал-
ном па ра ли зом, оба по ла (46 осо ба му шког и 54 осо ба жен ског по ла), док је 
кон трол ну гру пу (К гру па) чи ни ло 100 ис пи та ни ка ти пич не по пу ла ци је (46 
осо ба му шког и 54 осо ба жен ског по ла), ко ји су иза бра ни ме то дом слу чај ног 
узор ка.  Ис тра жи ва ње је спро ве де но у Са ве зу за це ре брал ну и де чи ју па ра ли зу 
Бе о град, у Бе о гра ду то ком 2013. го ди не. За по тре бе овог ис тра жи ва ња ко ри-
шћен је Упит ник Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, WHO QOL-BREF (WHO, 
1996), и то део ко ји се од но си на пси хо ло шки до мен ква ли те та жи во та. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да осо бе са це ре брал ном па ра ли зом 
оце њу ју ква ли тет свог жи во та на ви шем ни воу у од но су на осо бе ти пич не 
по пу ла ци је. Та ко ђе, утвр ђе но је по сто ја ње ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у 
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два сег мен та пси хо ло шког до ме на и то у ко рист ис пи та ни ка из екс пе ри мен-
тал не гру пе. 

Ова кви ре зул та ти још јед ном по твр ђу ју су бјек тив ност при оце ни ква-
ли те та жи во та, али и то да осо бе са це ре брал ном па ра ли зом има ју не до ста-
так ис ку ста ва, зна ња, и ре ал не пер цеп ци је соп стве ног ста ња, те сма тра ју 
да је ква ли тет њи хо вог жи во та на ви со ком ни воу.

КљУЧ Не Ре ЧИ: це ре брал на па ра ли за, ква ли тет жи во та, пси хо ло шки до-
мен, WHO QOL-BREF

УВОД

По јам ква ли тет жи во та је ве о ма ком плек сан тер мин ко ји за ви си од 
број них усло ва, те се њи ме ба ве мно ге на уч не ди сци пли не . Из сво је пер-
спек ти ве, со ци јал не, еко ном ске и ме ди цин ске на у ке да ју јед но ви ђе ње, 
али за све стра ну и ствар ну ана ли зу ква ли те та жи во та, по тре бан је ин-
тер ди сци пли нар ни при ступ и де фек то ло ги је (спе ци јал не еду ка ци је и 
ре ха би ли та ци је), и пра ва и те о ло ги је (Cel la & Tulsky, 1990) . Ha gerthy еt 
al, (2001) на во де да по сто ји не сла га ње о то ме шта је ква ли тет жи во та, 
шта до при но си ква ли те ту жи во та и шта су ње го ви ре зул та ти .

Кроз исто ри ју су се ме ња ле де фи ни ци је, па и при сту пи ме ре њу ква-
ли те та жи во та . Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја де фи ни ше ква ли тет 
жи во та као ста ње ком плет ног фи зич ког, мен тал ног и со ци јал ног бла го-
ста ња и пред ста вља мул ти ди мен зи о нал ни кон цепт ко ји об у хва та фи зич ке 
и пси хо со ци јал не аспек те (WHO, 1998) . Илић и сар, (2010) на во де да је 
у ши ро ком спек тру еко ном ских, со ци јал них и по ли тич ких раз ло га, ква-
ли тет жи во та озна чен као же ље ни ис ход сер ви сних услу га у ре дов ним и 
спе ци јал ним по тре ба ма обра зо ва ња, за шти те, со ци јал них услу га (ма хом 
за осо бе са ин ва ли ди те том и ста ри је) и све ви ше пред ста вља осврт на по-
ли ти ку јав ног сек то ра на свим ни во и ма . Ме ђу тим, по је ди ни ауто ри сма-
тра ју да се ква ли тет жи во та и не мо же пре ци зно де фи ни са ти, те углав ном 
би ра ју про у ча ва ње раз ли чи тих аспе ка та и ди мен зи ја ква ли те та жи во та . 

Ква ли тет жи во та се мо же по сма тра ти кроз два аспек та, су бјек тив-
ни и објек тив ни аспект ква ли те та жи во та . Да нас, до не кле по сто ји са-
гла сност о по тре би ком би но ва ња објек тив них и су бјек тив них аспе ка та 
ква ли те та жи во та, на осно ву по зна ва ња пред но сти и ква ли те та сва ког од 
њих (Del hey еt al ., 2001) . Су бјек тив ни при ступ ква ли те ту жи во та, где су 
лич на ис ку ства или ви ђе ње соп стве ног жи во та глав ни кри те ри ју ми и да-
ље је нај ва лид ни ји за ве ћи ну ис тра жи ва ча ква ли те та жи во та (Cum mins, 
1998) . Про це на ква ли те та жи во та за сни ва се на не ко ли ко по ка за те ља: 
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1 . Ме ди цин ски по ка за те љи ко ји се од но се на ста ње ор га на и ор ган-
ских си сте ма,

2 . Пси хо ло шки по ка за те љи се од но се на емо ци о нал ни ста тус у сми-
слу од но са пре ма жи во ту, на лич на  и оп шта осе ћа ња и на од нос пре ма 
се би и дру ги ма,

3 . Со ци јал ни по ка за те љи се од но се на ма те ри јал ни ста тус у оп штем 
сми слу, за по сле ност, усло ви ра да, усло ви ста но ва ња, мо гућ но сти аде-
кват не ис хра не, ле че ња, ни во обра зо ва ња, кул тур них по тре ба и вред но-
сти (Hel ler, 1978) .

Нај ве ћи број љу ди ква ли тет жи во та по сма тра кроз здра вље, па се 
вре ме ном ја ви ла по тре ба за де фи ни са њем ква ли те та жи во та у ве зи са 
здра вљем . Кон цепт ква ли те та жи во та укљу чу је онај у ве зи са здра вљем 
(He alth-Re la ted Qu a lity of li fe – HR QoL), али и су бјек тив но бла го ста ње 
(SWB–su bjec ti ve well-be ing) . HR QoL, опи су је ка кве су те шко ће на ста ле 
због ло шег здра вља у од но су на пси хич ко и фи зич ко функ ци о ни са ње, 
уче шће у жи вот ним обла сти ма, али и „здрав стве ни ста тус“ . SWB, об у-
хва та укуп но за до вољ ство жи во том, за до вољ ство жи вот ним по стиг ну ћи-
ма, као и по зи тив ним и не га тив ним ути ца ји ма на ква ли тет жи во та . Сма-
тра се да је за до вољ ство жи во том у ве зи са су бјек тив ном пер спек ти вом, 
и да ква ли тет жи во та тре ба по сма тра ти кроз лич ну про це ну по је дин ца и 
то у од но су на лич не те жње и по стиг ну ћа (Тр гов че вић и сар, 2011) .

HRQоL је ви ше ди мен зи о на лан кон цепт ко ји тре ба да укљу чи че ти ри 
основ не ди мен зи је:

1 . Фи зич ко функ ци о ни са ње ко је об у хва та по је дин ца: бри гу о се би 
(ис хра на, обла че ње), фи зич ке ак тив но сти (шет ња, тр ча ње, пе ња-
ње уз сте пе ни це), дру штве не ак тив но сти (по сао, рад у ку ћи, шко-
ло ва ње),

2 . Фи зич ке сип мто ме по ве за не са бо ле шћу или ле че њем (бол, фи-
зи о ло шке по тре бе),

3 . Пси хич ко функ ци о ни са ње ко је укљу чу је емо ци о нал но ста ње и 
ког ни тив но функ ци о ни са ње,

4 . Дру штве но функ ци о ни са ње ко је се од но си на ак тив но сти и дру-
же ње са при ја те љи ма, ро ђа ци ма и дру ги ма (Te sta & Si mon son, 
1996) .

Кон цепт ква ли те та жи во та код осо ба са ин ва ли ди те том укљу чу је 
све аспек те жи во та, ин тра пер со нал не, ин тер пер со нал не и екс тра пер со-
нал не, ко ји су вр ло уско по ве за ни (Cel la, 1992) . Ка ко на во ди Јо ва но вић 
(2011) при су ство те ле сног ин ва ли ди те та код осо бе мо же зна чај но да 
ути че на њен пси хо фи зич ки и со ци јал ни раз вој . Про це њи ва ње ути ца ја 
те ле сног ин ва ли ди те та на сва ко днев ни жи вот осли ка ва ка кво је функ-
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ци о ни са ње и бла го ста ње те осо бе из да на у дан и у раз ли чи тим до ме-
ни ма жи во та, што за пра во пред ста вља про це ну ква ли те та жи во та . Про-
це на соп стве ног ква ли те та жи во та од стра не осо ба са ин ва ли ди те том је 
пред у слов и пр ви ко рак у стра те ги ји по бољ ша ња ква ли те та жи во та ове 
по пу ла ци је . 

По сто је они аспек ти ква ли те та жи во та ко је на зи ва мо оп штим и они 
су за јед нич ки за све љу де, у сми слу по сто ја ња, при па да ња и раз во ја од-
ре ђе ној по пу ла ци ји . Ка рак те ри стич но је да су пред у сло ви по треб ни за 
ква ли те тан жи вот слич ни или чак иден тич ни код љу ди ши ром све та (Po-
wer, 1999) . По себ ни аспек ти од но се се на сте пен при па да ња и раз во ја 
у до ме ни ма ко ји су спе ци фич ни за ин ва ли ди тет, од но сно аспек те ко је 
осо бе са ин ва ли ди те том сма тра ју ва жним: су бјек тив но бла го ста ње, са-
тис фак ци ју, функ ци о ни са ње у днев ном жи во ту, укљу чу ју ћи са мо по моћ 
и со ци јал не уло ге, спољ не ре сур се (ма те ри јал на и со ци јал на по др шка), 
фи зич ко ста ње, пси хо ло шко ста ње, спо соб ност очу ва ња со ци јал них ин-
тер ак ци ја и со мат ско ста ње (за до вољ ство без бо ло ва, без уз не ми ра ва ња) 
(Schip per, 1985) . Јо ва но вић (2011) на во ди да је су шти на пој ма ква ли те-
та жи во та код осо ба са ин ва ли ди те том по бољ ша ње и уна пре ђе ње це ло-
куп ног жи вље ња тих осо ба, ко је се оства ру је кроз три ни воа: Пр ви ни во 
– оства ре ње основ них људ ских по тре ба; Дру ги ни во – до жи вља ва ње са-
тис фак ци је у аспек ти ма ко ји су ва жни за не ку осо бу; Тре ћи ни во – по-
сти за ње ви ших ни воа лич ног ужи ва ња и ис пу ње но сти .

ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња је био да се про це ни ква ли тет жи-
во та осо ба са це ре брал ном па ра ли зом ко ји се на ла зе на ва нин сти ту ци о-
нал ном сме шта ју, са ак цен том на пси хо ло шки до мен ква ли те та жи во та . 
Ква ли тет жи во та осо ба са це ре брал ном па ра ли зом по ре ђен је са ква ли-
те том жи во та осо ба ти пич не по пу ла ци је . 

МЕ ТОД РА ДА

Узо рак

Узо рак ис тра жи ва ња фор ми ран је од 200 ис пи та ни ка, оба по ла, уз-
ра ста од 18 до 65 го ди на ста ро сти ко ји су по де ље ни на екс пе ри мен тал-
ну и кон трол ну гру пу . Екс пе ри мен тал ну гру пу (Е гру па) чи ни ло је 100 
ис пи та ни ка са це ре брал ном па ра ли зом, чла но ва Са ве за за це ре брал ну 
и де чи ју па ра ли зу Бе о гра да, оба по ла (46 осо ба му шког и 54 осо ба жен-
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ског по ла) . Исто вре ме но, кон трол ну гру пу (К гру па) чи ни ло је 100 ис пи-
та ни ка ти пич не по пу ла ци је (46 осо ба му шког и 54 осо ба жен ског по ла), 
ко ји су иза бра ни ме то дом слу чај ног узор ка .  

Ме сто и вре ме ис тра жи ва ња

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у Са ве зу за це ре брал ну и де чи ју па ра ли-
зу Бе о град, у Бе о гра ду то ком 2013 . го ди не . 

ИН СТРУ МЕНТ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

За по тре бе овог ис тра жи ва ња ко ри сти ли смо Упит ник Свет ске здрав-
стве не ор га ни за ци је, WHO QOL-BREF (WHO, 1996), ко ји са др жи 26 пи-
та ња и про це њу је фи зич ки, пси хо ло шки, со ци јал ни и до мен окру же ња . 
У овом ра ду при ка за ли смо део ре зул тат ко ји се од но се на пси хо ло шки 
до мен ква ли те та жи во та . Овај до мен об у хва та сле де ћа пи та ња: Ко ли ко 
ужи ва те у жи во ту?, Ко ли ко је Ваш жи вот вре дан?, Ка ква Вам је кон це-
тра ци ја?, Да ли мо же те да при хва ти те свој фи зич ки из глед?, Ко ли ко сте 
за до вољ ни со бом? и Ко ли ко че сто има те не га тив на осе ћа ња као што су 
ло ше ре а го ва ње, не сна ла же ње, оча ја ње, не из ве сност, де пре си ја?

МЕ ТО ДЕ ОБ РА ДЕ ПО ДА ТА КА

До би је ни по да ци об ра ђе ни су у ста ти стич ком па ке ту SPSS 21 .0  For 
Win dows . За об ра ду и при каз по да та ка ко ри шће не су ме ре уче ста ло сти 
(фре квен ци је и про цен ти), ме ре цен трал не тен ден ци је (арит ме тич ка 
сре ди на и стан дард на де ви ја ци ја), као и Т-тест и по ступ ци за утвр ђи ва-
ње зна чај но сти Т-те ста .

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
СА ДИСКУСИЈОМ

У та бе ли 1 при ка за на је струк ту ра ис пи та ни ка у од но су на ва ри ја блу 
„Ко ли ко ужи ва те у жи во ту?“ и пол . На осно ву до би је них ре зул та та, мо-
же мо ре ћи да у екс пе ри мен тал ној гру пи ме ђу осо ба ма му шког по ла ни је 
за бе ле жен од го вор „ни нај ма ње“, док је у ис тој гру пи овај од го вор на ве-
ла са мо 1 (1 .9%) осо ба жен ског по ла . Од го вор „ве о ма мно го“ на во ди 17 
(37 .0%) осо ба му шког по ла, док код осо ба жен ског по ла, њих 18 (33 .3%) 
нај че шће од го во ра са „уме ре но“ . У кон трол ној гру пи нај че шћи од го вор 
је „уме ре но“ код оба по ла . Овај од го вор на ве ло је 27 или 50% осо ба жен-
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ског по ла кон трол не гру пе  и 20 или 43 .5% осо ба му шког по ла . Од го вор 
„ни нај ма ње“ на во ди по је дан ис пи та ник оба по ла .

Табела 1 – Колико уживате у животу?

Оцена

Е К Укупно

м ж м ж
н %

н % н % н % н %

Ни најмање 0 0 .0 1 1 .9 1 2 .2 1 1 .9 3 1 .5

Мало 3 6 .5 4 7 .4 3 6 .5 2 3 .7 12 6 .0

Умерено 12 26 .1 18 33 .3 20 43 .5 27 50 .0 77 38 .5

Много 14 30 .4 17 31 .5 14 30 .4 10 18 .5 55 27 .5

Веома много 17 37 .0 14 25 .9 8 17 .4 14 25 .9 53 26 .5

Укупно 46 100 .0 54 100 .0 46 100 .0 54 100 .0 200 100 .0

Табела 2 – Колико је Ваш живот вредан?

Оцена

Е К Укупно

м ж м ж
н %

н % н % н % н %

Ни најмање 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 1 1 .9 1 0 .5

Мало 0 0 .0 2 3 .7 4 8 .7 0 0 .0 6 3 .0

Умерено 1 2 .2 4 7 .4 4 8 .7 5 9 .3 14 7 .0

Много 11 23 .9 9 16 .7 8 17 .4 14 25 .9 42 21 .0

Веома много 34 73 .9 39 72 .2 30 65 .2 34 63 .0 137 68 .5

Укупно 46 100 .0 54 100 .0 46 100 .0 54 100 .0 200 100 .0

Струк ту ра ис пи та ни ка у од но су на ва ри ја блу „Ко ли ко је Ваш жи вот 
вре дан?“ и пол при ка за на је у та бе ли 2 . Ве ћи на ис пи та ни ка 137 (68 .5%) 
оце њу је вред ност свог жи во та нај ви шом оце ном „ве о ма мно го“ . Оце ну 
„мно го“ на ве ло је 42 (21 .0%) , „уме ре но“ 14 (7%), „ма ло“ 6 (3 .0%) ис пи-
та них осо ба . Је дан ис пи та ник (0 .5%) се из ја шња ва да ње гов жи вот „ни 
нај ма ње“ ни је вре дан . У екс пе ри мен тал ној гру пи нај ви ше ис пи та ни ка 
на во ди да њи хов жи вот вре ди „ве о ма мно го“ 34 (73 .9%) му шкар ца и 39 
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(72 .2%) же на . Исто вре ме но, у кон трол ној гру пи  „ве о ма мно го“ на во ди 
30 (65 .2%) му шкар ца и 34 (63 .0%) же не .

Табела 3 – Каква Вам је концентрација?

Оцена

Е К Укупно

м ж м ж
н %

н % н % н % н %

Ни најмање 1 2 .2 0 0 .0 2 4 .3 1 1 .9 4 2 .0

Мало 3 6 .5 3 5 .6 5 10 .9 1 1 .9 12 6 .0

Умерено 16 34 .8 24 44 .4 22 47 .8 17 31 .5 79 39 .5

Много 16 34 .8 16 29 .6 16 34 .8 30 55 .6 78 39 .0

Веома много 10 21 .7 11 20 .4 1 2 .2 5 9 .3 27 13 .5

Укупно 46 100 .0 54 100 .0 46 100 .0 54 100 .0 200 100 .0

Та бе ла 3 пред ста вља струк ту ру ис пи та ни ка у од но су на ва ри ја блу 
„Ка ква Вам је кон цен тра ци ја?“ и пол . Ис пи та ни ци му шког по ла из екс-
пе ри мен тал не, оце њу ју кон цен тра ци ју оце на ма „уме ре но“ (16 (34 .8%)) 
и „мно го“ (16 (34 .8%)), док је ме ђу осо ба ма жен ског по ла нај че шћа оце-
на „уме ре но“ (24, (44 .4%)) . Да ље, ре зул та ти по ка зу ју да је у кон трол ној 
гру пи нај ве ћи број му шка ра ца 22 (47 .8%) оце нио сво ју кон цен тра ци ју 
оце ном „уме ре но“, док је оце на „мно го“ нај че шћа код ис пи та ни ка жен-
ског по ла (30 (55 .6%)) .  

Табела 4 – Да ли можете да прихватите свој физички изглед?

Оцена

Е К Укупно

м ж м ж
н %

н % н % н % н %

Ни најмање 1 2 .2 1 1 .9 0 0 .0 0 0 .0 2 1 .0

Мало 0 0 .0 1 1 .9 1 2 .2 0 0 .0 2 1 .0

Осредње 4 8 .7 3 5 .6 4 8 .7 3 5 .6 14 7 .0

Углавном 12 26 .1 19 35 .2 24 52 .2 24 44 .4 79 39 .5

Потпуно 29 63 .0 30 55 .6 17 37 .0 27 50 .0 103 51 .5

Укупно 46 100 .0 54 100 .0 46 100 .0 54 100 .0 200 100 .0
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У та бе ли 4  да та је струк ту ра ис пи та ни ка у од но су на ва ри ја блу  „Да 
ли мо же те да при хва ти те свој фи зич ки из глед?“ и пол . На осно ву при-
ка за них ре зул та та мо же се ре ћи, да нај ве ћи број осо ба оба по ла у екс-
пе ри мен тал ној гру пи на во ди од го вор „пот пу но“, 29 (63 .0%) му шкар ца 
и 30 (55 .6%) же на . Исто вре ме но, по је дан му шка рац (2 .2%) и јед на же-
на (1 .9%) су на ве ли од го вор „ни нај ма ње“ . У кон трол ној гру пи нај ве ћи 
број осо ба му шког по ла 24 (52 .2%) на во ди  „углав ном“ као од го вор за 
при хва та ње свог фи зич ког из гле да, док је 27 (50%) же на да ло од го вор 
„пот пу но“, што ујед но пред ста вља и нај че шће на во ђен од го вор код осо-
ба жен ског по ла у кон трол ној гру пи .

Табела 5 – Колико сте задовољни собом?

Оцена

Е К Укупно

м ж м ж
н %

н % н % н % н %

Веома  
незадовољан 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0

Незадовољан 2 4 .3 1 1 .9 2 4 .3 0 0 .0 5 2 .5

Ни задовољан 
ни незадовољан 6 13 .0 14 25 .9 8 17 .4 10 18 .55 38 19 .0

Задовољан 26 56 .5 30 55 .6 23 50 .5 30 55 .6 109 54 .5

Веома  
задовољан 12 26 .1 9 16 .7 13 28 .3 14 25 .9 48 24 .0

Укупно 46 100 .0 54 100 .0 46 100 .0 54 100 .0 200 100 .0

Та бе ла 5 да је при каз струк ту ре ис пи та ни ка у од но су на ва ри ја блу 
„Ко ли ко сте за до вољ ни со бом?“ и пол . У екс пе ри мен тал ној гру пи нај ви-
ше ис пи та ни ка је на ве ло од го вор „за до во љан“, и то 26 (56 .5%) осо ба му-
шког, од но сно 30 (55 .6%) осо ба жен ског по ла . Исто вре ме но од го вор „за-
до во љан“, нај че шће на во де и ис пи та ни ци кон трол не гру пе (23 (50 .5%) 
осо ба му шког по ла и 30 (55 .6%) осо ба жен ског по ла) .

У та бе ли 6 при ка за на је струк ту ра ис пи та ни ка у од но су на ва ри ја-
блу „Ко ли ко че сто има те не га тив на осе ћа ња као што су ло ше ре а го ва ње, 
не сна ла же ње, оча ја ње, не из ве сност, де пре си ја?“ и пол. По је дан ис пи-
та ник и му шког (2 .2%) и жен ског по ла (1 .9%) екс пе ри мен тал не гру пе 
на во ди од го вор „увек“, док овај од го вор ни је за бе ле жен код ис пи та ни ка 
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у кон трол ној гру пи . 32 осо бе му шког по ла (69 .6%), и 32 осо бе жен ског 
по ла (59 .3%), у екс пе ри мен тал ној гру пи, од го ва ра ју са „рет ко“ . Исто-
вре ме но, ово је нај че шћи од го вор и код ис пи та ни ка кон трол не гру пе 
(му шки пол 28 (60 .9%), жен ски пол 29 (53 .7%)) .

Табела 6 – Колико често имате негативна осећања као што су лоше 
реаговање,несналажење, очајање, неизвесност, депресија?

Оцена

Е К Укупно

м ж м ж
н %

н % н % н % н %

Увек 1 2 .2 . 1 1 .9 0 0 .0 0 0 2 1 .0

Веома често 1 2 .2 2 3 .7 4 8 .7 8 14 .8 15 7 .5

Често 2 4 .3 9 16 .7 6 13 .0 10 18 .5 27 13 .5

Ретко 32 69 .6 32 59 .3 28 60 .9 29 53 .7 121 60 .5

Никада 10 21 .7 10 18 .5 8 17 .4 7 13 .0 35 17 .5

Укупно 46 100 .0 54 100 .0 46 100 .0 54 100 .0 200 100 .0

Табела 7 – Просечне вредности за испитиване варијабле

Варијабла Експериментална 
група Контролна група

N АS SD N АS SD SIG
Колико уживате у животу? 100 3 .84 0 .982 100 3 .59 0 .954 0 .987

Колико је Ваш живот вредан? 100 4 .64 0 .674 100 4 .44 0 .891 0 .005*
Каква Вам је концентрација? 100 3 .66 0 .913 100 3 .46 0 .822 0 .131

Да ли можете да прихватите свој 
физички изглед? 100 4 .44 0 .833 100 4 .35 0 .657 0 .137

Колико сте задовољни собом? 100 3 .95 0 .730 100 4 .05 0 .730 0 .829
Колико често имате негативна 

осећања као што су лоше 
реаговање,несналажење, очајање, 

неизвесност, депресија?

100 3 .97 0 .784 100 3 .75 0 .857 0 .013*

*p<0 .05

Та бе ла 7 при ка зу је про сеч не вред но сти до би је не за ис пи ти ва не ва-
ри ја бле у окви ру пси хо ло шког до ме на ква ли те та жи во та . На осно ву 
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до би је них ре зул та та, мо же мо ре ћи да ја код две ис пи ти ва не ва ри ја бле 
за бе ле же на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка ( на ни воу *p<0 .05) из ме ђу ис-
пи ти ва них гру па, и то у ко рист екс пе ри мен тал не гру пе . Исто вре ме но, 
про сеч не вред но сти да тих од го во ра, код ис пи та ни ка екс пе ри мен тал не 
гру пе кре ћу се у ра спо ну од 3 .66 до 4 .64, док су код ис пи та ни ка кон трол-
не гру пе за бе ле же не ни же про сеч не вред но сти (3 .59 – 4 .44) .

ЗАКЉУЧАК

Ана ли зи ра ју ћи до ступ ну ли те ра ту ру ко ја се ба ви ла про у ча ва њем 
ква ли те та жи во та осо ба са ин ва ли ди те том, уоп ште, на и шли смо на ре-
зул та те ко ји го во ре да осо бе са ин ва ли ди те том има ју ни жи ни во ква ли-
те та жи во та од осо ба ти пич не по пу ла ци је . Ме ђу тим, на ше ис тра жи ва ње 
по ка за ло је да осо бе са це ре брал ном па ра ли зом у пси хо ло шком до ме-
ну ква ли те та жи во та, оце њу ју ква ли тет свог жи во та на ви шем ни воу од 
осо ба без ин ва ли ди те та . Ста ти стич ки зна чај ну раз ли ку за бе ле жи ли смо 
у два сег мен та и то у ко рист осо ба са це ре брал ном па ра ли зом . Осо бе 
са це ре брал ном па ра ли зом, ре ђе не го осо бе ти пич не по пу ла ци је има ју 
не га тив на осе ћа ња, као што су ло ше ре а го ва ње, не сна ла же ње, оча ја ње и 
не из ве сност . Та ко ђе, у ве ћем про цен ту при хва та ју свој фи зич ки из глед 
и сма тра ју да им је жи вот вре дан . Ова кви ре зул та ти још јед ном по твр-
ђу ју су бјек тив ност при оце ни ква ли те та жи во та, али и то да осо бе са 
це ре брал ном па ра ли зом има ју не до ста так ис ку ста ва, зна ња, и ре ал не 
пер цеп ци је соп стве ног ста ња, те сма тра ју да је ква ли тет њи хо вог жи во та 
на ви со ком ни воу .
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SUMMARy

The concept of quality of life is a very complex term that depends on 
numerous factors, and deal in many scientific disciplines . The World Health 
Organization defines quality of life as a state of complete physical, mental 
and social well-being and it is a multidimensional concept that includes 
physical and psychosocial aspects . Quality of life can be seen in two aspects, 
the subjective and objective aspects of quality of life .

The main objective of this study was to evaluate the quality of life for 
people with cerebral palsy who are on non-institutional housing, with an 
emphasis on the psychological domain of quality of life  . The study sample 
was formed by 200 subjects of both sexes aged 18 to 65 years, and they 
were divided into experimental and control group . The experimental group 
(E group) consisted of 100 people with cerebral palsy, both sexes (46 male 
and 54 female), while the control group (C group) consisted of 100 subjects 
of the typical population (46 male and 54 female) and they were selected 
by random sampling . The research was conducted in the Association for 
Cerebral and Child Palsy of Belgrade Belgrade, in Belgrade during the 2013 . 
For the purposes of this study, we use the questionnaire of the World Health 
Organization WHOQOL – BREF (WHO, 1996), the part which refers to the 
psychological domain of quality of life .

The results show that people with cerebral palsy assess their quality of 
life at a higher level than the typical person population . Also, we found a 
statistically significant difference in the two segments of the psychological 
domain to the benefit of patients in the experimental group .

Once again, these results confirm the subjectivity in assessing quality 
of life, but also that people with cerebral palsy have a lack of experience, 
knowledge, and realistic perception of their own situation, and believe that 
their quality of life is high .

KEY WORDS: cerebral palsy, quality of life, psychological domain of 
WHOQOL – BREF


