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САЖЕТАК 
 

Увод: Медицинско особље које ради са 
пацијентима са менталним поремећајима се 
суочава са високим захтевима медицинске 
професије и изложено је бројним стресогеним 
факторима. Присуство симптома депресије и 
анксиозности може негативно утицати на 
квалитет рада, али и на квалитет живота запо-
слених што може довести до смањења квали-
тета здравствене неге пацијената. 

Циљ рада: Циљеви рада били су утврђи-
вање нивоа депресивности и анксиозности 
код медицинских сестара/техничара који раде 
са пацијентима са менталним поремећајима, 
као и фактора који на њих утичу. 

Материјал и методе: Истраживање у је 
реализовано у Клиничком центру у Крагу-
јевцу, након добијања одлуке Етичког коми-
тета и спроведено према начелима Добре 
клиничке праксе. Истраживање је спроведено 
као студија пресека којом је обухваћено 80 
медицинских сестара/техничара сврстаних у 
две групе: сестре/техничари који раде са мен-
тално оболелим пацијентима (n=40) и се-
стре/техничари са интерне и инфективне 

Клинике (n=40). За процену нивоа депресив-
ности и нивоа анксиозности медицинских 
сестара/техничара коришћене су Бекова скала 
депресивности (Beck Depression Inventory 
(BDI)) и Бекова скала за процену анксиозно-
сти (Beck Anxiety Inventory (BAI)). За про-
цену квалитета живота медицинских сеста-
ра/техничара коришћена је EQ-5D скала,док 
је утицај социодемографских карактеристика 
испитан социодемографским упитником. 

Резултати: Испитаници који раде са 
пацијентима са менталним поремећајима 
показали су већи ниво депресивности 
(P<0,01) и анксиозности (P=0,01) од оних 
који не раде са ментално оболелим пацијен-
тима, а и квалитет њиховог живота на дан 
испитивања је био значајно мањи (p<0,01). 
Социодемографски упитник показао је стати-
стички значајну разлику у инциденцији обо-
љевања од соматских болести код медицин-
ских сестара/техничара који раде са ментално 
оболелим пацијентима (p<0,05), као и већу 
склоност ка употреби психофармака (p<0.05). 

Закључак: Резултати истраживања пока-
зали су већи ниво депресивности и анксио-
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зности, као и чешћу појаву соматских болести 
код медицинских сестара/техничара који раде 
са особама са менталним поремећајима. 

 

Кључне речи: депресивност, анксио-
зност, сестра/техничар, ментални поремећај. 

 

ABSTRACT 
 

Introduction: Medical staff working with 
patients suffering from mental disorders is faced 
with high demands of the medical profession as 
well as withnumerous stress factors in everyday 
work. Symptoms of depression and anxiety can 
negatively affect quality of life of the medical 
staff, which may lead to a reduction in the 
quality of nursing care. 

The aim: Тhe aim of this paper was to 
determine levels of depression and anxiety 
among nurses/technicians working with patients 
suffering from mental disorders, their quality of 
life, as well as difference in the socio-demograp-
hic characteristics among those who work and do 
not work with psychiatric patients. 

Material and methods: The research was 
carried out at the Clinical Center in Kragujevac, 
after obtaining permission of the Ethics Com-
mittee, and was conducted according to the prin-
ciples of Good Clinical Practice. The research 
was conducted as a cross sectional study that 
included 80 nurses/technicians classified in two 

groups: nurses/technicians working with 
mentally ill patients (n=40) and nurses/ 
technicians from the Internal and Infectious 
Clinic (n=40). Beck Depression Inventory (BDI) 
and the Beck Anxiety Inventory (BAI) were used 
to assess level of depression and anxiety of the 
nurses/technicians, respectively. EQ-5D scale 
was used to assess quality of life, and impact of 
the socio-demographic factors was examined 
with a socio-demographic questionnaire.  

Results: Subjects working with patients suf-
fering from mental disorders showed higher 
levels of depression (P <0.01) and anxiety (P < 
0.01) than those who did not work with such 
patients.There was also a difference in the level 
of quality of life on the day of the examination (p 
<0.01). Analysis of sociodemographic factors 
showed higher incidence of somatic illness 
among nurses/technicians working with mentally 
ill patients (p <0.05), as well as more frequent 
use of psychopharmaceuticals (p <0.05). 

 Conclusion: The results of the study 
showed higher level of depression and anxiety, 
as well as a more frequent occurrence of somatic 
illness among nurses/technicians working with 
patients suffering from mental disorders.  

 

Keywords: depression, anxiety, nurse/ 
technician, mental disorder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


