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САЖЕТАК 
 

Увод: Последњих деценија истраживачи 
поклањају велику пажњу испитивању квали-
тета живота особа са менталним поремећа-
јима. Побољшање квалитета живота особа 
оболелих од схизофреније све више постаје 
нешто што се очекује од фармаколошке тера-
пије. 

Циљ: Циљеви рада су били процена 
одређених аспеката квалитета живота пације-
ната оболелих од схизофреније лечених дуго-
делујућим рисперидоном и палиперидон-
палмитатом, и утврђивање утицаја социоде-
мографских карактеристика на квалитет 
живота ових пацијената.  

Метод: Истраживање је спроведено као 
студија пресека након добијања одлуке Етич-

ког одбора и спроведено према начелима 
Добре клиничке праксе. Истраживањем је 
обухваћено 45 пацијената оба пола са дијаг-
нозом схизофреније (МКБ-10, F20.0-F20.9). 
Испитаници су сврстани у две групе од по 25 
и 20 болесника: на оне који су примали дуго-
делујући рисперидон и оне који су примали 
дугоделујући палиперидон-палмитат. За про-
цену квалитета живота испитаника примење-
на је скала личног и социјалног учинка (PSP). 
За утицај социодемографских карактеристика 
на квалитет живота коришћен је социодемо-
графски упитник.  

Резултати: Статистички значајне разлике 
уочене су када је у питању самопроцена лич-
ног и социјалног функционисања у корист 
болесника лечених дугоделујућим палипери-
дон-палмитатом (PSP-скор: 78,30±5,03).  
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Испитаници ове групе били су много више 
задовољни собом и својим здрављем у поре-
ђењу са онима који су примали дугоделујући 
рисперидон. Подаци добијени обрадом соци-
одемографског упитника говоре да су паци-
јенти који су примали дугоделујући риспери-
дон имали више хоспитализација на годи-
шњем нивоу (р =0,03), у односу на пацијенте 
који су примали палиперидон-палмитат. 
Уочена је и статистички значајновећа учеста-
лост (р=0,009) одсуствовања са посла код 
пацијената који су примали дугоделујући 
рисперидон.  

Закључак:Скорови који се односе на 
лично и социјално функционисањесу значајно 
већи у групи болесника лечених дугоделују-
ћим палипердион-палмитатом. Дужи дозни 
интервал палипердион-палмитата омогућава 
већу мобилност пацијената у оквиру друштва 
и умањује осећај стигматизације.броју пет. 

 

Кључне речи: квалитет живота, риспери-
дон, палиперидон-палмитат, схизофренија. 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: In recent decades, researchers 
devoted a lot of attention to studying the quality 
of life of people with mental disorders. Impro-
ving quality of life of people with schizophrenia 
is becoming an obligation of pharmacological 
therapy. 

The aim: The aim of the paper was to assess 
certain aspects of quality of life of the patients 
suffering from schizophrenia treated with long-
acting risperidone and paliperidonе-palmitate 
and to determine the impact of socio-demograp-
hic characteristics on the quality of life of these 
patients. 

Method: The study was done as a cross-sec-
tionalinvestigation after receiving the decision of 

the Ethics Committee, and it was conducted 
according to the principles of Good Clinical 
Practice. The study covered 45 patients of both 
sex with diagnosis of schizophrenia (MKB-10, 
F20.0-F20.9). The respondents were classified in 
two groups of 25 and 20 patients: those who 
received long-acting risperidone and those who 
received long-acting paliperidone palmitate, 
respectively. The assessment of the quality of life 
of respondents was done by a scale of personal 
and social impact (PSP). Socio-demographic 
questionnaire was used to assess the influence of 
socio-demographic characteristics on health-
related quality of life. 

Results: Statistically significant differences 
were observed in personal and social functio-
ning, in favor of patients treated with long-acting 
paliperidone palmitate (PSP score: 78.30 ± 5.03). 
The subjects of this group were more satisfied 
with their own health and themselves than those 
who were treated by long-acting risperidone. 
Data obtained by analyzing sociodemographic 
questionnaires indicate that patients who recei-
ved long-acting risperidone had more ho-
spitalizationsannually (r = 0.03) compared to 
patients treated by the paliperidone-palmitate. 
There was also a statistically significant increa-
sein absenteeism (r = 0.009) from work in pati-
ents receiving long-acting risperidone. 

Conclusion: Our study showed higher scores 
ofpersonal and social functioning in the group of 
patients treated with long-acting paliperidone-
palmitate. Longer dosing interval of paliperi-
done-palmitate enables greater mobility of the 
patients within the society and diminished sense 
of stigmatization. 

 

Key words: quality of life, risperidone, pali-
peridone-palmitate, schizophrenia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


