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САЖЕТАК 
 

Увод: Дијабетес представља веома озби-
љан здравствени проблем са преваленцијом 
од 9%, код популације старије од 18. година. 

Морталитет изазван дијабетесом  у 2012. 

години на глобалном нивоу је износио 2,7%, а 

у Србији 3,4%. Пацијент својим понашањем 
много утиче на исход болести, па самим тим 

адекватна едукација и провера знања дијабе-

тичара играју веома битну улогу у превенцији 
компликација болести.   

Циљ: Циљеви овог истраживања су да се 
оформи и валидира упитник, који ће моћи да 

се користи као инструмент за мерење знања 

пацијената о шећерној болести, као и да се 
сагледају и анализирају знање пацијената и 

фактори који утичу на знање пацијената.  

Материјал и метод: Студија је дизајни-

рана као опсервациона, аналитичка, студија 

пресека, у којој су проспективно прикупљани 
подаци помоћу упитника. Студијску попула-

цију чине пацијенти оболели од шећерне 

болести типа један и два, лечени на одељењу 

Ендокринологије у Клиничком центру Кра-
гујевац. Спровођење истраживања је одобре-

но од стране Етичког комитета Клиничког 

центра Крагујевац. 

Резултати: У истраживању је учествова-

ло укупно 302 пацијента оболелих од 

шећерне болести, оба типа; пацијената му-

шког пола је било 146 (48,3%), а женског 156 
(51,7%). Добијена  вредност Кронбахове алфе 

од 0,774 указује да је упитник поуздан. Спро-

ведена је експлоративна факторска анализа на 

основу које су добијена четири фактора. 
Променљиве које статистички значајно ути-

чуна знање су: старост пацијента (β = -0,327; 

р = 0,000), стечени степен образовања (β = 
0,110; р = 0,032) и трајање болести (β = 0,395; 

р = 0,000). 

Закључак: Резултати овог истраживања 

су указали на добре психометријске каракте-

ристике упитника за мерење знања пацијената 
оболелих од шећерне болести. Знање пације-

ната о својој болести је било задовољавајуће у 

студијском узорку, и на њега су значајно ути-

цали старост, образовање и трајање болести. 
 

Kључне речи: дијабетес, пацијенти, 

знање, упитник, валидација. 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: Diabetes as a chronic meta-

bolic disease is serious health problem with a 
prevalence of 9% in the population older than 18 

years. Мortality caused by diabetes in 2012 

globally was 2.7%, and in Serbia 3.4%. A patient 
with his behavior might influence the outcome of 

the disease itself, and therefore adequate training 
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of diabetics is important for prevention of com-

plications of this disease.  

Materials and Methods: The study was 

designed as observational, analytical, cross-sec-

tional investigation, based on a questionnaire for 
collection of data. The study population consis-

ted of patients suffering from diabetes type one 

or two, treated at Endocrinology ward of Clinical 

Center Kragujevac. The study was approved by 
the Ethics Committee of the Clinical Center Kra-

gujevac.  

Objective: The aims of this study were to 

establish and validate an instrument for measu-

ring patients' knowledge about diabetes, as well 
as to review and analyze knowledge of patients 

about their disease, and association of certain 

factors with that knowledge. 

Results: The study included a total of 302 

patients suffering from diabetes, both types; 
there were 146 (48.3%) males, and 156 (51.7%) 

females. Value of Cronbach's alpha of 0.774 

indicated satisfactory reliability of the 

questionnaire. Exploratory factorial analysis 

revealed four factors. The following variables 
were associated with knowledge of the patients 

about diabetes: the patient's age (β = -0.327; p = 

0.000), level of education (β = 0.110; r = 0.032) 
and duration of the disease (β = 0,395; р = 

0,000). 

Conclusion: Results of this study showed of 

good psychometric characteristics of the develo-

ped instrument. Knowledge of the patients with 
diabetes about their disease was satisfactory in 

the study sample, and associated with age, for-

mal education of the patients and duration of the 

disease. 
 

Keywords: diabetes, patients, knowledge, 

questionnaire validation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


