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САЖЕТАК 

     

ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА: Ефикасност вестибуларне рехабилитационе интервенције 

на квалитет живота старијих особа. 

ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА:  

1. Старије особе бележе бољи квалитет живота након вестибуларне рехабилитационе 

интервенције. 

2. Старије особе бележе смањење симптома вртоглавице након вестибуларне 

рехабилитационе интервенције. 

ИСПИТАНИЦИ И МЕТОДЕ: У истраживање је укључено 30 испитаника, старије 

популације (од 65 година), са дијагнозом бенигни пароксизмални позициони вертиго 

(БППВ). Испитаници су попуњавали три упитника: (демографски упитник, Katz скалу 

дневних животних активности, Dizziness Handicap Inventory (DHI) упитник о 

вртоглавици). На прегледу, испитаници су попуњавали сва три упитника, а на 

контроли Katz скалу и DHI упитник. 

РЕЗУЛТАТИ: Укупан Katz скор скале дневних животних активности после 

интервенције је статистичко значајно већи него пре интервенције. Испитаници су 

након вестибуларне рехабилитационе интервенције постигли бољи квалитет живота. 

На основу укупног скора DHI уптиника, примећен је позитиван учинак репозиционог 

маневра, који је допринео побољшању квалитета живота испитаника. 

ЗАКЉУЧАК: Резултати истраживања показују позитиван учинак рехабилитационе 

интервенције и побољшање квалитета живота испитаника. Препоручује се коришћење 

маневара као вида интервенције код БППВ. 

 

  

 

Кључне речи: вестибуларна интервенција, квалитет живота, старије особе, 

бенигни пароксизмални позициони вертиго. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

OBJECTIVE OF THE RESEARCH: Effectiveness of vestibular rehabilitation 

intervention on the quality of life of the elderly.  

RESEARCH HYPOTHESES:  

1. Elderly people report a better quality of life after vestibular rehabilitation intervention. 

2. Elderly people report a reduction in vertigo symptoms after vestibular rehabilitation 

intervention. 

SUBJECTS AND METHODS: The study included 30 subjects, an elderly population (over 

65 years old), with a diagnosis of benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). The 

respondents filled out three questionnaires: (demographic questionnaire, Katz scale of daily 

life activities, Dizziness Handicap Inventory (DHI) questionnaire about vertigo). At the 

examination, the subjects filled out all three questionnaires, and at the control, the Katz scale 

and the DHI questionnaire. 

RESULTS: The total score of the Katz scale of activities of daily living after the intervention 

is statistically significantly higher than before the intervention. The subjects achieved a better 

quality of life after the vestibular rehabilitation intervention. Based on the total score of the 

DHI questionnaire, a positive effect of the repositioning maneuver was observed, which 

contributed to the improvement of the quality of life of the subjects. 

CONCLUSION: The research results show a positive effect of the rehabilitation 

intervention and an improvement in the quality of life of the respondents. It is recommended 

to use maneuvers as a form of intervention in BPPV. 
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1. УВОД  

 

 

Човек током живота развија своје способности у складу са развојним током и на 

тај начин функционише. Временом, долази до старења и човек губи многобројне 

способности, нарушавајући квалитет живота и функционисање. Старост 

подразумева учестале хроничне болести, дегенеративне промене, што доприноси 

опадању у свим сферама живота (Matović, 2013). 

Индивидуална перцепција своје животне ситуације у односу на културу и 

системе вредности у заједници представља квалитет живота. Квалитет живота 

обухвата многобројне домене, као што су: здравље, статус, радни положај, 

економски ресурси, социјализација, животне активности (Elbeltagy, 2018). Квалитет 

живота, везан за здравље, представља део квалитета живота који је посебно 

вулнерабилан. Генерално гледано, опстанак је један од главних аспеката живота, а 

квалитет живота тиме даје посебно на значају самом опстанку (Saulier, 2017). Једна 

од уобичајених здравствених стања која може утицати на квалитет живота старијих 

особа јесте вртоглавица. Процењује се да око 20-30% светске популације пати од 

вртоглавице (Elbeltagy, 2018). 

Вртоглавица подразумева оштећење перцепције и стабилности, као и оштећење 

оријентације у простору. Пацијенти са вртоглавицом, често имају удружене и 

психолошке поремећаје (углавном, анксиозност и депресија), што додатно ремети 

функционисање, нарочито старијих особа (Nada, 2019). 

Поред многобројних болести и стања, која могу да се јаве код старије 

популације, издваја се вртоглавица.  Обзиром да вртоглавица утиче на активности 

дневног живота и функционисања, као и самозбрињавања, самим тим вртоглавица 

представља значајан проблем и захвална је за спровођење истраживања. Одлучио 

сам се да у истраживачком раду, акценат ставим на вртоглавицу и на квалитет 

живота старијих особа, који се сусрећу са проблемима вртоглавице. Репозициони 

маневри који се користе у рехабилитационој интервенцији помажу пацијентима да 

преброде проблем са вртоглавицама. Самим тим, маневри утичу на побољшање 

квалитета живота пацијената. 
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1.1. ЧУЛО ЗА РАВНОТЕЖУ 

 

Чуло за равнотежу смештено је у унутрашњем уху. Такође, чуло за равнотежу се 

често у литератури назива и вестибуларно чуло, по vestibulum-u (предворје). Ово 

чуло је управо и смештено у само предворје. Филогенетски гледано, вестибуларно 

чуло је најстарије чуло код животиња. Основна функција чула јесте да обезбеди 

одговарајуће информације о положају главе у простору и о кретању. Свака функција 

вестибуларног чула је рефлексна, јер ми нисмо свесни рефлексних механизама, док 

са друге стране у нашој свести постоји замисао да можемо усправно да стојимо и да 

се крећемо. За разлику од других чула, за постојање вестибуларног чула сазнало се 

тек крајем XIX века (Babić, 2007). 

 

Оно што посебно разликује чуло за равнотежу од осталих чула, јесте повезаност 

овог чула са другим чулима. На пример, ми помоћу чула слуха имамо способност 

да чујемо, али чујемо искључиво помоћу тог чула и не можемо чути захваљујући 

другом чулу. Док са друге стране, код чула за равнотежу, информације о кретању 

главе и положају добијамо захваљујући и другим чулима: чуло вида, чуло додира и 

чуло проприоцепције. Комбинацијом свих ових чула, информације се шаљу 

централном нервном систему и на тај начин добија се детаљна шема кретања главе 

и положаја главе у односу на тело (Babić, 2007). 

 

Вестибуларно чуло обухвата две основне функције: 

 Одржавање стабилне слике на мрежњачи, чиме се чулу вида омогућава 

оштрија слика приликом покрета главе; 

 Одржавање статичке и динамичке равнотеже тела, чиме се омогућава 

одржавање равнотеже приликом стајања у месту и приликом кретања. 

 

У вестибулуму се налазе (sacculus) сакулус и (utriculus) утрикулус. Они се 

разликују према облику, сакулус је округластог облика, а утрикулус дугуљастог 

облика. Унутрашњост сакулуса обухвата овално задебљање-macula. У сакулусу, 

макула је постављена вертикално.  
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Утрикулус је већи од сакулуса и унутар њега се такође налази макула, с тим што 

је извијена и постављена је у хоризонталној равни. Макуле сакулуса и утрикулуса 

чине поља која садрже сензорне ћелије. Прекривеност сензорних ћелија је 

желатинозна мембрана, на којој се налазе ситни кристали. Материјал ових кристала 

је од калцијум карбоната, песковите структуре. Кристалићи се стручно називају 

отолити (otoconie). Отолитски апарат представља детектор линеарног убрзања 

кретања, као и детектор смера земљине теже. Макуле сакулуса и утрикулуса заједно 

чине отолитски апарат, који бележи присутност гравитационе силе. Управо, 

гравитација делује на положај отоконија, у односу на сензорне ћелије. За 

вестибуларно чуло, велики утицај доприносе и полукружни канали. Полукружних 

канала има три, који су цевасте структуре и они представљају детекторе ротаторног 

кретања главе (Babić, 2007). 

 

 

Слика 1. Анатомски приказ чула за равнотежу 

 

 

1.2. ВРТОГЛАВИЦЕ 

 

Поремећај чула за равнотежу представљају вртоглавице. Најчешће је захваћен 

вестибуларни апарат и пацијент најчешће своје тегобе описује као окретање на 

рингишпилу. Вртоглавице су углавном праћене следећим тегобама: мучнина; 

губљење свести, малаксалост, отежан ход; поремећај вида (Babić, 2007). 

Вртоглавице (Vertigo) се односе на поремећај координације тела у простору, што 

резултира погрешним позиционирањем покрета и положаја, као и отежаним 

кретањем (Wang, 2021). Вртоглавица настаје када су вестибуларни систем, 

проприоцептивни систем и чулни систем у нескладу (Takano, 2010).  
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Постоје различите поделе вртоглавица, издвојићемо две карактеристичне 

поделе: 

 Вртоглавице према месту оштећења; 

 Вртоглавице према учесталости јављања. 

Вртоглавице према месту оштећења могу бити периферне и централне. У 

периферне вртоглавице убрајају се: бенигни пароксизмални позициони вертиго 

(БППВ), вестибуларни неуритис, Менијерова болест, билатерална 

вестибулопатија. Централне вртоглавице чине: централни вестибуларни 

синдром, вестибуларна мигрена, инфаркт малог мозга и можданог стабла. 

Према учесталости, вртоглавице се деле на: акутне, повратне и на хроничне.  

1. Акутне вртоглавице 

 Вестибуларни неуритис; 

 Инфаркт малог мозга и можданог стабла 

2. Повратне вртоглавице 

 БППВ; 

 Вестибуларна мигрена; 

 Менијерова болест 

   3. Хроничне вртоглавице 

 Перзистентна постурална-перцептивна вртоглавица; 

 Билатерална вестибулопатија; 

 Аутоимуни поремећаји унутрашњег уха (Maslovara, 2022). 

Вестибуларни поремећаји, могу се манифестовати као различити симптоми, који 

утичу на појединца. Фактори који могу изазвати вртоглавуцу су: лоше осветљење, 

редови у супермаркетима. Због тога, око 18,5% пацијената са вестибуларним 

поремећајима избегава да напусти свој дом. Управо таква ограничења доприносе 

ниском самопоуздању, депресији, социјалној изолацији, што ремети 

функционисање и партиципацију (Aratani, 2020). 

Вртоглавица се често јавља код старије популације и има стопу преваленције 

која је креће од 8,3% до 36%. Старије особе, поред набројаних проблема, између 

осталог се сусрећу и са страховима од падања (Dai, 2017). Поред старије популације, 

интересантно је да се и особе средњих година често жале на проблеме са 

вртоглавицом (Menant, 2018). 
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Једнo од честих поремећаја чула за равнотежу су крактотрајне вртоглавице, под 

називом бенигни пароксизмални позициони вертиго (Benign Paroxysmal Positional 

Vertigo) (Jacobson, 2013). 

 

Слика 2. Анатомски приказ унутрашњег ува 

 

 

БППВ су изазване брзим, наглим покретима главе, као и променама положаја 

главе (Ribeiro, 2016). Ове вртоглавице најчешће трају од 5 до 10 секунди, ретко кад 

дуже од 30 секунди (Maslovara, 2022). 

БППВ се чешће јављају код старије популације. Повезаност између БППВ, 

недостатка витамина Д и остеопорозе указује на то да БППВ не морају бити 

изоловане, већ су често и удружене са одређеним обољењима. Најчешће су то: 

Менијерова болест, дијабетес, хипертензија (Yetiser, 2021). 

Старије особе, које имају БППВ, углавном пријављују вртоглавицу као главни 

проблем. Поред тога, пратећи проблеми могу бити: губитак слуха, зујање у ушима 

(тинитус), лоша равнотежа. Ове вртоглавице повећавају учесталост падања, затим 

могућност прелома, као и  потрес мозга (Ribeiroa, 2018). 
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Бенигни пароксизмални позициони вертиго захвата 107 особа на 100 000 

становника, годишње (Babić, 2013). Ове вртоглавице настају након промене 

положаја главе у односу на смер земљине теже, зато се и називају позиционе. 

Бенигне су јер не представљају опасно обољење. БППВ настаје тако што се са 

макуле утрикулуса откаче отоконије и упадну у један од полукружних канала. 

Померањем главе, отоконије ће се померати у полукружном каналу и на тај начин 

ће  испровоцирати вртоглавице (Babić, 2007).  

 

 

БППВ се често јавља код две варијанте:  

 БППВ задњег (постериорног) полукружног канала  

 БППВ латералног (хоризонталног) полукружног канала (Bhattacharyya, 

2017). 

 

Најчешће је захваћен задњи-постериорни полукружни канал. Према бројчаним 

подацима, захваћеност постериорног канала износи 85,7%, хоризонталног канала 

11,6% и предњег само 2,6% (Babić, 2013). 
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1.2.1. Дијагностиковање вртоглавице 

 

 

  Дијагностиковање Бенигних пароксизмалних позиционих вртоглавица, може да 

обухвата следећу процену: 

 Клиничка анамнеза; 

 Дикс-Холпајков положајни тест; 

 Тест превртања у леђном и бочном положају; 

 Аудиометрија; 

 Магнетна резонанца и компјутерска томографија; 

 Калоријски тест; 

 Вестибуларни евоцирани миогени потенцијали; 

 Тестирање хода и вестибуларне функције (Bhattacharyya, 2017). 

 

 

  Златни стандард за дијагностиковање бенигног пароксизмалног позиционог 

вертига представља Дикс-Холпајков положајни тест (Dix-Hallpike). Тест се изводи 

тако што испитивач стоји иза пацијента, а пацијент седи на кревету. Потом, 

испитивач, помера главу у десну и/или леву страну за 45°. У том положају, 

испитивач спушта пацијента у лежећи положај. На тај начин, испитивач има 

директан преглед пацијентових очију. Уз помоћ Френзелових наочара, испитивач 

уочава присуство нистагмуса (Žaper, 2012). 

   

Нистагмус представља невољне покрете очију. Уочавајући нистагмус, добија се 

јаснија слика о томе које ухо је захваћено/оштећено.  

Захваљујући ротационом нистагмусу, испитивач процењује у ком полукружном 

каналу се налазе отоконије (Jacobson, 2013). 
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Слика 3. Приказ Дикс-Холпајковог положајног теста 

 

 

 

 

 

1.2.2. Третман вртоглавице 

 

  Лечење/терапија вртоглавица подразумева: 

 Информисање и саветовање; 

 Медикаментозна терапија (лекови); 

 Репозициони маневри; 

 Физикална/вестибуларна терапија; 

 Манипулативна терапија кичме (Bhattacharyya, 2017). 

 

 

 

Вестибуларна рехабилитација спроводи се самостално и персонализована је 

према потребама пацијената. Она је осмишљена тако да пружи адекватно 

функционисање, без нежељених ефеката (Nada, 2019). 

Тренинг вестибуларне рехабилитације представља главни вид физикалне 

терапије. Континуирано стимулише централни нервни систем и помаже мозгу да 

поново изгради стање равнотеже. Комбинација вестибуларне рехабилитације и 

медикаментозне терапије, боље елиминише симптоме вртоглавице (Wang, 2021). 
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Вестибуларна рехабилитација обухвата већи део вежби које укључују покрете 

главе и трупа, на тај начин се стимулише вестибуларни систем. Циљ ових вежби је 

побољшање визуелног и вестибуларног система, као и њихова координисаност. 

Такође, циљ представља и повећање статичке и динамичке постуралне стабилности. 

Између осталог, вежбе имају позитиван утицај и на квалитет живота пацијената (van 

Esch, 2017). 

Вестибуларна рехабилитација може да понуди пацијентима превазилажење 

негативних осећања, депресије и страхова (Aratani, 2020). 

 

Обзиром на високу преваленцију БППВ задњег канала, најчешће се, у склопу 

вестибуларне рехабилитационе интервенције, користи Еплијев маневар. Еплијев 

маневар, изводи се тако што пацијент седи на кревету, након чега лекар окреће 

пацијентову главу за 45° и спушта пацијента у лежећи положај. У том положају 

мери се време од једног минута. У зависности од места оштећене стране (десне или 

леве), пацијент се окреће/ротира у правцу супротном од оштећене стране. Глава и 

тело се ротирају за 90° и на тај начин се отоконије враћају у првобитан положај 

(Menant, 2018). 

 

  

 

 

Слика 4. Приказ Еплијевог маневра 
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За разлику од ротационог нистагмуса, на основу кога су отоконије у задњем 

полукружном каналу, хоризонтални нистагмус показује заглављеност отоконија у 

хоризонталном полукружном каналу (Jacobson, 2013). У том случају, примењује се 

Гуфони маневар. Изводи се тако што се пацијент из седећег положаја, нагло баца на 

кревет, бочно, на здраву страну. У том положају пацијент лежи две минуте. Након 

тога, испитивач окреће главу пацијента за 45° према плафону, и у том положају 

остаје две минуте. Након тога, пацијент се враћа из лежећег у седећи положај 

(Malovara, 2022). 

 

 

 

 

Слика 5. Приказ Гуфони маневра 
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2. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 

2.1. МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДЕ 

 

2.1.1. Циљ истраживања и хипотезе 

 

Циљ истраживања представља ефикасност вестибуларне рехабилитационе 

интервенције на квалитет живота старијих особа. 

 

Хипотезе истраживања: 

1. Старије особе бележе бољи квалитет живота након вестибуларне 

рехабилитационе интервенције. 

2. Старије особе бележе смањење симптома вртоглавице након вестибуларне 

рехабилитационе интервенције. 

 

Варијабле истраживања: године старости, пол, квалитет живота, 

придружене болести, дужина трајања симптома. Зависна варијабла представља 

квалитет живота старијих особа, који је испитиван помоћу Katz скора и DHI 

упитника. Добијени су следећи резултати:  

 Укупан Katz скор после интервенције је статистички значајно већи (Wilcoxon 

test; Z=-2,687; p=0,007). 

 

 Укупан DHI скор пре интервенције је статистички значајно већи (Wilcoxon 

test; Z=-2,687; p=0,007). 
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2.1.2. Испитаници 

 

Истраживање је спроведено у временском периоду (од 20.05.2022. до 

21.07.2022.), у Центру за слух и равнотежу, у Београду. У истраживању је 

учествовало 30 пацијената (испитаника), којима је постављена дијагноза бенигног 

пароксизмалног пролазног вертига, од стране специјалисте оториноларингологије, 

на основу утврђене анамнезе, дијагностичког и отонеуролошког прегледа. Од 

укупног броја испитаника, било је 23 жена и 7 мушкараца, узраста преко 65 година. 

Средња вредност испитаника износи 70,80 година (просек), а стандардна девијација 

5,623. 

Критеријум за укључивање испитаника чини група старијих особа узраста 

преко 65 година живота. Такође, критеријум за укључивање представља и да 

испитаник има симптоме вртоглавице. Са друге стране, критеријум за искључивање 

може бити малигна болест која би потенцијално кварила узорак, као и узраст 

испитаника који има мање од 65 година живота. Током спровођења 

истраживања/интервенције, потенцијални критеријум за искључивање испитаника 

може да представља и неко актуно инфективно обољење или обољење друге 

етиологије. 

 

Пацијентима су дати упитници од стране дефектолога. Они који су 

укључивани у истраживање, добијали су сагласност коју су попуњавали и помоћу 

које су били упућени у детаље истраживања. 

 

      Коришћени инструменти процене 

 

Испитаници су попунили следеће упитнике: 

 Демографски упитник 

 Katz скала дневних животних активности 

 Dizziness Handicap Inventory (DHI) упитник о вртоглавици. 
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На основу демографског упитника, прикупљени су следећи подаци: пол, 

године живота, придружене болести, дужина трајања симптома и тип вртоглавице. 

Katz скала дневних животних активности је послужила добијању 

информација о способности функционисања испитаника у свакодневном животу. 

Ова скала сачињава шест активности: једење, облачење, купање, кретање, тоалет 

и континенција. Одговори су бодовани, на следећи начин: 1- испитаник је способан 

у извођењу активности; 0- испитаник није способан у извођењу активности 

(Watlace, 2007). 

Dizziness Handicap Inventory (DHI) упитник представља најчешће коришћену 

методу у процени квалитета живота код пацијената са 

вртоглавицама/вестибуларним поремећајима. Упитник је сачињен 1990. године од 

стране Jacobson-a и Newman-a (Ciorba, 2016). Може се користити за идентификацију 

утицаја вестибуларног оштећења на функционалне, физичке и емоционалне аспекте 

живота (Liu, 2020). 

На основу DHI уптиника, прикупљени су релевантни подаци о утицају 

вртоглавице на квалитет живота. Упитник садржи 25 питања, која су подељена у 

три групе: функционалне, физичке и емоционалне. Испитаници су имали могућност 

да одаберу један од понуђена три одговора: да, понекад или не.  

Сваки од ових одговора, бодован је на следећи начин: одговор да (4 бода); 

одговор понекад (2 бода); одговор не (0 бодова). Максималан број бодова је 100 

(Bhattacharyya, 2017). 

 

Истраживачки поступак (вестибуларна интервенција) 

 

На првом прегледу, испитаници су попунили сва три упитника. По 

завршеном прегледу, пацијентима је одрађена вестибуларна интервенција, у виду 

репозиционог маневра. Маневри који су коришћени у сврху рехабилитационе 

интервенције су: Еплијев маневар (код БППВ-постериорног канала) и Гуфони 

маневар  (код БППВ-хоризонталног канала). Након одређеног временског периода, 

обављен је контролни преглед, који је обухватио стандардну процедуру испитивања 

вртоглавице. Временски период између прегледа и контроле није био исти за све 

испитанике, подразумевао је утицај одрађеног маневра на вртоглавицу.  
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У колико се пацијент осећао боље, контролни преглед би се заказивао за 10 

дана, а у колико се пацијент не осећа добро, контролни преглед би се заказао за 2-3 

дана, након одрађеног репозиционог маневра. На контролном прегледу, испитаници 

су попунили: Katz скалу дневних животних активности и Dizziness Handicap 

Inventory (DHI) упитник о вртоглавици.  

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Статистичке методе 

 

За статистичку обраду података, коришћени су следећи подаци: 

 Демографски упитник (пол, године живота, придружене болести, дужина 

трајања симптома и тип вртоглавице); 

 Резултати добијени помоћу Katz скале; 

 Резултати добијени помоћу DHI  упитника. 

 

Статистичка обрада података одрађена је коришћењем програмског 

пакета Statistical Package for Social Sciences-SPSS 21. 

Нумеричка обележја приказана су путем средњих вредности 

(аритметичка средина) и мера варијабилитета (опсег вредности, стандардна 

девијација), а атрибутивна обележја приказана су коришћењем фреквенција и 

процената. 

Компарација вредности поновљених мерења, вршена је применом 

непараметријског Wilcoxon теста (Z-вредност теста; p-статистичка значајност). 
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2.2. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

                         

                              Табела 1. Полна структура испитаника 

 

 N % 

Пол 

Мушко 7 23,3% 

Женско 23 76,7% 

Укупно 30 100,0% 

 

Истраживање је спроведено на 30 испитаника, од којих је 23 (76,7%) жена. 

 

Табела 2. Старосна структура испитаника 

 N Минимум Максимум Просек SD Мод 

Старост 30 65 84 70,80 5,623 65 

 

Структура узорка обухвата распон од 65 до 84 година живота. Средња вредност 

испитаника износи 70,80 година (просек). Највећу заступљеност чине испитаници 

са 65 година живота (мод). 

 

 

Табела 3. Придружене болести 

 N % 

 

Чворови на штитној жлезди 1 1,9% 

Дијабетес 2 3,7% 

Хашимото 9 16,7% 

Хипертензија 5 9,3% 

Хипотензија 1 1,9% 

Хипотиреоза 3 5,6% 

Мигрена 18 33,3% 

Остеопороза 12 22,2% 

Периферна неуропатија 1 1,9% 

Шећер 1 1,9% 

Суправентрикуларна аритмија 1 1,9% 
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Графикон 1. Приказ придружених болести 

 

 

Табела 4. Број придружених болести 

 N % 

Класификација 

коморбидитета 

 

Без коморбидитета 0 0,0% 

1  придружена болест 12 40,0% 

2  придружене болести 12 40,0% 

3 или више придружених 

болести 

6 20,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чворови на штитној 
жлезди 1.9%

Дијабетес
3.8%

Хашимото
17.0%

Хипертензија
9.5%

Хипотензија
1.9%

Хипотиреоза
5.7%

Мигрена
33.8%

Остеопороза
22.6%

Периферна 
неуропатија

1.9%

Шећер
1.9%
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Графикон 2. Приказ броја придружених болести 

 

 

Од укупног броја испитаника, примећена је највећа заступљеност мигрене 

(33,3%) и  остеопорозе (22,2%), као најчешћих индикатора за појаву вртоглавице. 

Обзиром да узорак чине особе старије популације, очекивани резултати 

подразумевали су присуство више придружених болести, од тога 24 испитаника са 

једном или две придружене болести и 6 испитаника са 3 или више придружених 

болести. 

 

 

                                    Табела 5. Дужина трајања симптома 

 N % 

 

<6 месеци 24 80,0% 

6-12 месеци 1 3,3% 

>12 месеци 5 16,7% 

 

 

без коморбидитета
0.0%

1 придружена 
болест
40.0%

2 придружене 
болести

40.0%

3 или више придружених 
болести

20.0%
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Графикон 3. Приказ дужине трајања симптома вртоглавице 

Испитивани узорак је показао да је најчешћи период трајања вртоглавице 

мањи од 6 месеци (24 испитаника- 80%). 

 

 

 

                                 Табела 6. Тип вртоглавице 

 N % 

 
BPPV-p 28 93,3% 

BPPV-h 2 6,7% 

 

 

Добијени подаци указују да је БППВ-постериорног канала најзаступљенији тип 

вртоглавице (28 испитаника- 93,3%). 

 

 

 

 

<6 месеци
80.0%

6-12 месеци
3.3%

>12 месеци
16.7%
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Графикон 4. Приказ типова вртоглавице 

 

 

 

 

Katz скала 

 

       Табела 7. Katz скала дневних животних активности (једење) 

 

Једење након интервенције 

Потребна помоћ Није потребна помоћ Укупно 

                N          %               N         %               N          % 

Једење            пре 

интервенције 

Потребна помоћ 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Није потребна 

помоћ 

0 0,0% 30 100,0% 30 100,0% 

Укупно 0 0,0% 30 100,0% 30 100,0% 

 

 

Због карактеристика резултата, била је могућа само статистичка обрада на 

нивоу дескриптивне статистике, обзиром да свим посматраним пацијентима, након 

интервенције није била потребна помоћ. 

BPPV-p
93.3%

BPPV-h
6.7%



20  

  

 

 

       Табела 8. Katz скала дневних животних активности (облачење) 

 

Облачење након интервенције 

Потребна помоћ Није потребна помоћ Укупно 

               N         %                N       %                N         % 

Облачење        

пре 

интервенције 

Потребна помоћ 0 0,0% 6 100,0% 6 100,0% 

Није потребна 

помоћ 

0 0,0% 24 100,0% 24 100,0% 

Укупно 0 0,0% 30 100,0% 30 100,0% 

 

 

 

Графикон 5. Приказ добијених резултата Katz скале дневних животних 

активности (ајтем-облачење) 

 

 

Због карактеристика резултата, била је могућа само статистичка обрада на 

нивоу дескриптивне статистике. 

Примећено је да код 6 испитаника, којима је била потребна помоћ пре интервенције, 

та помоћ након интервенције није била потребна. 
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Табела 9. Katz скала дневних животних активности (купање) 

 

Купање након интервенције 

Потребна помоћ Није потребна помоћ Укупно 

                N            %                N          %              N       % 

Купање            пре 

интервенције 

Потребна помоћ 0 0,0% 3 100,0% 3 100,0% 

Није потребна 

помоћ 

0 0,0% 27 100,0% 27 100,0% 

Укупно 0 0,0% 30 100,0% 30 100,0% 

 

 

 

Графикон 6. Приказ добијених резултата Katz скале дневних животних 

активности (ајтем-купање) 

 

 

Због карактеристика резултата, била је могућа само статистичка обрада на 

нивоу дескриптивне статистике. 

Примећено је да код само 3 испитаника, којима је била потребна помоћ пре 

интервенције, та помоћ након интервенције није била потребна. 
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Табела 10. Katz скала дневних животних активности (кретање) 

 

Кретање након интервенције 

Потребна помоћ Није потребна помоћ         Укупно 

                N          %                 N      %             N     % 

Кретање             

пре 

интервенције 

Потребна помоћ 0 0,0% 8 100,0% 8 100,0% 

Није потребна 

помоћ 

0 0,0% 22 100,0% 22 100,0% 

Укупно 0 0,0% 30 100,0% 30 100,0% 

 

 

 

Графикон 7. Приказ добијених резултата Katz скале дневних животних 

активности (ајтем-кретање) 

 

 

Због карактеристика резултата, била је могућа само статистичка обрада на 

нивоу дескриптивне статистике. 

Код 8 испитаника, којима је била потребна помоћ пре интервенције, та помоћ након 

интервенције није била потребна. 
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Табела 11. Katz скала дневних животних активности (тоалет) 

 

Тоалет након интервенције 

Потребна помоћ Није потребна помоћ Укупно 

                N            %               N          %                N       % 

Тоалет             пре 

интервенције 

Потребна помоћ 0 0,0% 3 100,0% 3 100,0% 

Није потребна 

помоћ 

0 0,0% 27 100,0% 27 100,0% 

Укупно 0 0,0% 30 100,0% 30 100,0% 

 

 

Графикон 8. Приказ добијених резултата Katz скале дневних животних активности 

(ајтем-тоалет) 

 

Због карактеристика резултата, била је могућа само статистичка обрада на 

нивоу дескриптивне статистике. 

Само код 3 испитаника, којима је била потребна помоћ пре интервенције, та помоћ 

након интервенције није била потребна. 
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Табела 12. Katz скала дневних животних активности (континенција) 

 

Континенција након интервенције 

Потребна помоћ Није потребна помоћ Укупно 

                N           %                 N           %                 N          % 

Континенција 

пре 

интервенције 

Потребна помоћ 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Није потребна 

помоћ 

0 0,0% 30 100,0% 30 100,0% 

Укупно 0 0,0% 30 100,0% 30 100,0% 

 

 

Због карактеристика резултата, била је могућа само статистичка обрада на 

нивоу дескриптивне статистике, обзиром да свим посматраним пацијентима, након 

интервенције није била потребна помоћ. 

 

 

Укупан Katz скор 

(0 – пацијент веома зависан ;  6 – пацијент независан) 

 

Табела 13. Укупан Katz скор пре и после интервенције 

 

 

            N      Просек                SD Минимум Максимум 

Укупан Katz скор пре 

интервенције  
30 5,33 1,184 2 6 

Укупан  Katz скор после 

интервенције 
30 6,00 0,000 6 6 

 

Укупан Katz скор после интервенције је статистички значајно већи (Wilcoxon test; 

Z=-2,687; p=0,007). 
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Графикон 9. Приказ укупног Katz скора самосталности пре и након 

интервенције 
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Укупан DHI скор 

 

 

Табела 14. Укупан скор (DHI) пре и после интервенције 

              N      Просек           SD Минимум Максимум 

DHI  скор пре интервенције 30 35,33 14,615 14 70 

DHI скор после 

интервенције 
30 8,27 10,044 0 46 

 

Укупан DHI скор пре интервенције је статистички значајно већи (Wilcoxon test;          

Z=-2,687; p=0,007). 

 

 

На основу укупног скора DHI уптиника, примећен је позитиван учинак 

репозиционог маневра, који је допринео побољшању квалитета живота испитаника. 

 

 

 

Графикон 10. Приказ укупног (DHI) скора хендикепа пре и после интервенције 
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3. ДИСКУСИЈА 

 

Вртоглавица представља један од најчешћих симптома на који се пацијенти 

жале оториноларингологу. Вртоглавица не представља болест, већ стање које 

ремети квалитет живота пацијената. Пацијенти су ошамућени, дезоријентисани, 

имају нелагодност при кретању и нестабилни су. Квалитет живота везан за здравље 

зависи од више чиниоца: подршка родитеља и пријатеља, способности за радно 

ангажовање. Људско достојанство пацијената са вртоглавицом је смањено, њихово 

здравствено стање је нарушено. Поред здравственог стања, нарушено је и физичко 

стање пацијента, као и психичко, емоционално стање. Када поредимо општу 

популацију са популацијом која има вртоглавицу, закључујемо да су пацијенти са 

вртоглавицама у лошијем стању, а уз то имају и нарушен квалитет живота. 

Занимљиво је да се код ових пацијената често јављају и фобије (страхови), самим 

тим им је додатно отежано функционисање и партиципација у свакодневним 

активностима (Maslovara, 2022). 

Циљ овог рада, био је учинак вестибуларне рехабилитационе интервенције 

на квалитет живота старијих особа. Сврха вестибуларне интервенције јесте 

смањење вртоглавица, самим тим смањење ризика од пада и побољшање 

функционалне равнотеже, као и смањење друштвене изолације и укључивање у 

друштвене активности. 

 

У литератури можемо наћи различите дефиниције квалитета живота, као и 

низ упитника за мерење квалитета живота. Особе са бенигном пароксизмалном 

пролазном вртоглавицом, имају нарушен квалитет живота. Како бисмо пружили 

више информација, можемо издвојити студију Таканове и сарадника (Takano et al., 

2010), који су испитивали квалитет живота старијих особа са вртоглавицама. 

Истраживање је обухватило 120 испитаника са вестибуларним оштећењем и 

хроничном вртоглавицом, од тога 86 жена. Узраст испитаника био је од 65 до 91 

године живота. Утврђено је да жене имају већи емоционални и психички утицај на 

вртоглавицу, него мушкарци. За разлику од функционалног утицаја на вртоглавицу, 

који је учесталији код мушкараца. Можемо закључити да је квалитет живота 

старијих особа веома нарушен.  
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Познато је, да се код бенигне пароксизмалне позиционе вртоглавице, 

најчешће издвајају анксиозност, фобија и депресија, што је запажено у раду Буљана 

(Buljan, 2007). У нашем истраживању, попуњавањем DHI уптиника примећено је да 

се међу понуђеним питањима издвајају: стрес, страх, депресија, анксиозност, као 

емоционални утицаји на вртоглавицу.  

 

Такође, интересентано је истраживање Сузане де Моресове и сарадника 

(Suzana de Moraes et al., 2013), где је жалбу на вртоглавице пријавило  45% старије 

популације (од тога 71,6% жена). У истраживању је учествовало 391 испитаника. 

Здравствено стање испитаника било је оцењено као: просечно, добро или врло 

добро, за разлику од нашег истраживања, где су претежно, придружене болести 

биле: остеопороза, хашимото, дијабетес, повишен/смањен крвни притисак, мигрена. 

Као и у нашем истраживању, сложили бисмо се да особе са остеопорозом имају веће 

предиспозиције за појаву вртоглавице (22% испитаника). Откривено је да је 

вртоглавица повезана са симптомима депресије и да су старији људи подложни 

вртоглавицама, за разлику од оних без симптома депресије.  

 

Као један од валидних инструмената код процене квалитета живота особа са 

вртоглавицама, издваја се DHI упитник (Liu, 2020). За разлику од нашег 

истраживања, где је акценат био на бенигној пароксизмалној позиционој 

вртоглавици, Ли је испитивао квалитет живота пацијената који имају Менијерову 

болест. Такође, пацијенти код његовог истраживања су добијали лек Бетахистин као 

вид третмана, за разлику од наших пацијената који су као вид терапије имали 

интервенцију репозиционим маневром. Сличност ова два истраживања подразумева 

успешност терапије код испитаника, где је резултат на  DHI упитнику био бољи на 

контролном прегледу. 
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     Као додатак претходног истраживања, можемо издвојити студију Дроса и 

сарадника (Dros et al., 2011), где је учествовало 417 испитаника узраста од 65 година 

живота са симптомима вртоглавице. Примарни исход њиховог истраживања био је 

утицај вртоглавице на свакодневни живот. Помоћу DHI упитника, утврђено је да 

60% ових пацијената има озбиљан утицај на свакодневни живот због вртоглавице.  

Издвојили бисмо податак, да се од броја испитаника издвојио број оних који живе 

сами и имају вртоглавице (61% испитаника). Може се закључити да испитаници 

који живе сами, имају веће предиспозиције за појаву вртоглавица. Сложили бисмо 

се са подацима о пратећим болестима, где се код истраживања Дросове, издвајају: 

кардиоваскуларне болести, хипертензија, дијабетес. Додали бисмо и истраживање 

које је такође потврдило повезаност вртоглавице са удруженим болестима, од којих 

се издвајају мигрена, остеопороза и хашимото (Yetiser, 2021).  

 

            У истраживању Прела и сарадника (Prell et al., 2021), учествовало је 785 

испитаника старијих од 65 година. Већина испитаника је пријавла проблем са 

вртоглавицом (60,6%) и осећај нестабилности (59,8%). Осврнућемо се на дужину 

трајања симптома вртоглавице, где је у оба истраживања утврђено да симптоми 

вртоглавице трају краће од шест месеци. У нашем истраживању 24 испитаника 

имало је симптоме вртоглавице краће од 6 месеци (80% испитаника), што се може 

приметити и код Преловог истраживања, где је чак 467 испитаника имало симптоме 

вртоглавице на дневној варијанти, а укупан број испитаника (760 испитаника) имало 

је трајање симптома вртоглавице краће од месец дана. Примећено је да су пратећи 

симптоми вртоглавица: тинитус, оштећење вида и оштећење слуха, мучнина и 

повраћање, као и главобоље. Интересантно је да је у овом истраживању забележено 

само 12% пацијената са БППВ-ом, и ако је познато да је највећа заступљеност 

пацијената са овим типом вртоглавице. За разлику од њиховог истраживања, у 

нашем истраживању целокупан узорак имао је дијагнозу бенигне пароксизмалне 

позиционе вртоглавице. 
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У нашем истраживању, на основу укупног скора Dizziness Handicap Inventory 

(DHI) упитника, примећен је позитиван учинак вестибуларне рехабилитационе 

интервенције, која је допринела побољшању квалитета живота испитаника. 

Пацијенти су попуњавањем упитника давали одговоре на питања како се односе са 

проблемима вртоглавице и емоционалним, физичким и функционалним утицајима 

на инвалидитет. Испитаници су попунили овај упитник и на прегледу и на контроли, 

забележили смо интересантне податке. Одговори на питања везана за емоционални 

утицај на инвалидитет нису имали значајне промене ни на прегледу, ни након 

вестибуларне интервенције. Питања за емоционални утицај, претежно су 

обухватала хендикепираност, страхове са којима се носе, анксиозношћу, 

депресијом. Конкретно, интервенција не мења емоционални утицај на вртоглавице, 

јер пацијенти имају укорењен страх. У разговору са пацијентима, приметили смо да 

им је потребан и разговор о хендикепу и о проблемима са којима се сусрећу 

свакодневно. Оно што се свакако саветује јесте разговор са психологом, где би се 

страх смањио и тиме побољшао аспекат емоционалног дела личности. Са друге 

стране, питања у упитнику везана за функционални и физички утицај на 

вртоглавице бележи побољшање након вестибуларне рехабилитационе 

интервенције. Испитаници су на прегледу претежно давали одговоре да им је 

функционални и физички аспекат значајно урушен. На контролном прегледу, након 

одрађеног маневра (вестибуларне рехабилитационе интервенције), испитаници су 

давали другачије одговоре, где се примећује побољшање на нивоу 

функционалности у свакодневним активностима. Питања су била везана за 

ограничавање разних активности, под утицајем вртоглавице, као и на стандардне 

симптоме који су везани за Бенигни пароксизмални позициони вертиго, као што су: 

поглед на горе који повећава вртоглавицу, брзи покрети главом, окретање у кревету, 

савијање. Посматрајући резултате, приметили смо да већина жена има слабије 

одговоре код функционалности, него мушкарци, обзиром да су мушкарци генерално 

више функционалнији у свакодневном животу. Такође, приметили смо да жене 

имају израженије страхове везане за вртоглавицу, као и да емоционални утицај 

значајно ремети њихово функционисање. Са друге стране, мушкарци нису 

приметили проблем са емоционалним утицајем на вртоглавицу ни на првом 

прегледу, ни на контроли. 
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       У истраживању Даија и сарадника (Dai et al., 2014) утврђено је да циљ 

вестибуларне рехабилитације представља смањење симптома вртоглавице, као и 

побољшање свакодневног обављања животних активности. У нашем истраживању, 

у склопу вестибуларне рехабилитације укључени су репозициони маневри, који су 

утицали на побољшање квалитета живота испитаника.  

 

На основу нашег истраживања, утврђено је да је већа заступљеност жена 

(76,7%) са дијагнозом БППВ-а. Ово се може видети и у истраживању Елбелтаџија и 

сарадника (Elbeltagy et al., 2018), где је примећена већа заступљеност овог типа 

вртоглавице код жена. Као и у већини истраживања које смо издвојили, и у овом 

истраживању је примећен учинак вестибуларне рехабилитације, где је на 

контролном прегледу забележен смањен утицај вртоглавице на квалитет живота 

(емоционални, функционални и психички). 

Увидом у опсежну литературу, можемо уочити да се овај вид вртоглавице 

најчешће јавља код особа старијих од 65 година. Издвојили бисмо истраживање 

Рибеирове и сарадника (Ribeiroa et al., 2018), где је, у просеку више студија, 

забележен узраст од 67 до 74 година, као најучесталији код особа са БППВ-ом.  

Наше истраживање обухватило је старосну структуру од 65 година живота. 

 

У релевантној стручној литератури могу се наћи истраживања у којима су, 

слично резултатима нашег истраживања, потврђене теорије да је БППВ код 

постериорног канала најзаступљенији тип БППВ вртоглавице (Bhattacharyya, 2017).  

Издвојићемо и студију Поверове и сарадника (Power et al., 2020), где је утврђена 

заступљеност постериорног канала БППВ-а код 80-90% случајева, праћено 

хоризонталним каналом  БППВ-а (5-10%). Када поредимо резултате истраживања 

Поверове са нашим истраживањем, добићемо сличне резултате, где наши подаци 

указују на присуство БППВ-а постериорног канала код 28 испитаника (93,3 %), чему 

следи БППВ хоризонталног канала (6,7% испитаника). 

 

 

У доступној литератури постоји релативно скромна емпиријска грађа везана 

за Katz-ову скалу дневних животних активности.  За разлику од DHI уптиника, ова 
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скала није дала статистички значајне резултате, везане за вестибуларну 

рехабилитациону интервенцију. Конкретно, вестибуларна интервенција није имала 

значајан утицај на резултате Katz-ове скале пре и после вестибуларне интервенције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ЗАКЉУЧАК  
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Равнотежа омогућава извођење основних радњи, у оквиру којих човек 

обавља своје животне активности и на тај начин функционише током живота. 

Временом,  долази до погоршања у одржавању динамичке и статичке равнотеже. 

Вртоглавице представљају озбиљан проблем, нарочито код старијих особа, у смислу 

тога јер вртоглавице могу узроковати привремене или трајне физичке, психичке и 

социјалне проблеме које значајно ограничавају самосталност и квалитет живота. 

Такође, последице вртоглавица подразумевају негативан утицај на човека. 

Вестибуларна рехабилитациона интервенција представља главни део 

терапије вртоглавица, код старијих особа. Комбиновањем лекова са 

рехабилитационом интервенцијом боље уклања симптоме вртоглавице. Поред 

побољшања вестибуларног система, вестибуларна интервенција такође поспешује 

квалитет живота ових особа. Захваљујући интервенцији, пацијенти превазилазе 

негативна осећања, као и страхове које имају због вртоглавица. 

 

     Истраживање је имало за циљ одредити ефикасност вестибуларне 

рехабилитације на квалитет живота старијих особа. Полазећи од циља и хипотеза 

овог истраживања, потврђене су постављене хипотезе. Истраживањем је утврђено 

да старије особе након вестибуларне интервенције имају бољи квалитет живота, као 

и да имају мање симптома вртоглавице након интервенције. Утицај вртоглавице на 

свакодневни живот и на самозбрињавање процењено је Katz-овим индексом 

функционисања, а са друге стране, социјално функционисање старијих особа, 

процењено је DHI упитником. Анализирајући оба упитника, примећује се да 

вртоглавица нарушава све аспекте квалитета живота код старије популације.  

 

     Ограничења истраживања су у првом реду усмерена на мали број испитаника. 

Друго ограничење представља временски период, где би боље било да је 

истраживање спроведено у временском периоду од годину дана.  

 

На трећем месту, због временског ограничења спровођења истраживања, уместо 

упитника о здравственом стању (SF-36), били смо принуђени да користимо  Katz 

скалу дневних животних активности. Такође, одређен број испитаника је било 

принуђено да из здравствених разлога одустане од истраживања, што је такође 
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утицало на временски период истраживања. Што се тиче временског периода, 

ограничење обухвата и размак између прегледа и контроле, обзиром да није исти 

временски период за све пацијенте. У зависности од напада вртоглавице, пацијенти 

се јављају на контролни преглед. Неадекватна полна расподела може да се сматра 

једним од ограничења, у колико би само истраживање захтевало евентуалну 

равномерну расподелу полова. 

Предлог будућим истраживачима био би испитивање пацијената у више центара, 

како би се добио репрезентативнији узорак. Евентуално, препорука за наредно 

истраживање може да буде и уведена контролна група, на основу које ће се 

упоређивати резултати тренутног истраживања са резултатима одређене групе 

испитаника. Требало би користити и наведени упитник о здрављу, који ће дати 

јасније податке о самом квалитету живота испитаника.  

 

Потребно је упознати све здравствене раднике са корисношћу вестибуларне 

рехабилитационе интервенције организовањем предавања на ту тему, а у оквиру 

континуиране медицинске едукације. 
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ПРИЛОЗИ 

 

ПРИЛОГ 1. ДЕМОГРАФСКИ УПИТНИК  

  

 

1. Ime:____________________                                            Datum: ________________ 

2. Prezime:_________________ 

3. Pol:  M    Ž 

4. Godine života: _______ 

 

5.  Pridružene bolesti:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. Dužina trajanja simptoma: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. Tip vrtoglavice: a) BPPV-p      b) BPPV-h 
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      ПРИЛОГ 2. DIZZINESS HANDICAP INVENTORY (DHI) УПИТНИК О 

ВРТОГЛАВИЦИ  

 

 

Ime i prezime:________________________                     Datum:__________________ 

 

 

 

P1. Da li pogled na gore povećava Vaš problem?                        DA    PONEKAD    NE 

E2. Da li se osećate isfrustrirano zbog svog problema?               DA    PONEKAD    NE 

F3. Da li ograničavate sebi biznis putovanja ili rekreaciju zbog svog problema?                                        

DA    PONEKAD    NE  

P4. Da li hodanje niz redove supermarketa povećava Vaše probleme?  

DA    PONEKAD    NE 

F5. Da li imate problem sa ustajanjem ili leganjem u krevet?       

DA    PONEKAD    NE 

F6. Da li Vaš problem značajno ograničava Vaše učešće u socijalnim aktivnostima kao 

što su izlazak na večeru, odlazak u bioskop, ples ili odalzak na žurke?                             DA    

PONEKAD    NE  

F7. Da li imate poteškoća sa čitanjem zbog Vašeg problema?     

DA    PONEKAD    NE 

P8. Da li obavljanje ambicioznijih aktivnosti kao što su sport, plesanje, kućni poslovi 

(metlanje ili odlaganje sudova) povećava Vaše probleme?                                             

DA    PONEKAD    NE 

E9. Da li se plašite da napustite svoju kuću bez pratnje zbog Vašeg problema?                              

DA    PONEKAD    NE  

E10. Da li vam je ikada bilo neprijatno ispred drugih ljudi zbog Vašeg problema?      

DA    PONEKAD    NE  

P11. Da li brzi pokreti glavom povećavaju Vaš problem?                                              

DA    PONEKAD    NE 

F12. Da li izbegavate visine zbog Vašeg problema?                              

  DA    PONEKAD    NE 

P13. Da li okretanje u krevetu povećava Vaš problem?                          

 DA    PONEKAD    NE 

F14. Da li Vam je teško da radite naporan domaći zadatak ili radove u dvorištu zbog Vašeg 

problema?                                                                                                  

DA    PONEKAD    NE 

E15. Da li se plašite da će ljudi zbog Vašeg problema pomisliti da ste opijeni?                            

DA    PONEKAD    NE  
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F16. Da li Vam je teško da idete sami u šetnju zbog Vašeg problema?    

 DA    PONEKAD    NE 

P17. Da li šetnja trotoarom povećava Vaš problem?                                  

DA    PONEKAD    NE 

E18. Da li Vam je teško da se skoncentrišete zbog Vašeg problema?       

DA    PONEKAD    NE 

F19. Da li imate problem da se krećete po kući u mraku zbog Vašeg problema?                                 

DA    PONEKAD    NE  

E20. Da li se plašite da ostanete sami kod kuće zbog Vašeg problema?   

 DA    PONEKAD    NE 

E21. Da li se osećate hendikepirano zbog Vašeg problema?                      

DA    PONEKAD    NE 

E22. Da li vas problem naglasava stres na odnos sa clanovima porodice i prijateljima?                     

DA    PONEKAD    NE 

E23. Da li ste depresivni zbog Vašeg problema?                                        

DA    PONEKAD    NE 

F24. Da li Vaš problem ometa obavljanje Vašeg posla ili kućnih obaveza?                                         

DA    PONEKAD    NE 

P25. Da li savijanje povećava Vaš problem?                                             

      DA    PONEKAD    NE 

 

 

 

 

 

Начин бодовања: 

16-34 поена (благи хендикеп) 

36-52 поена (умерени хендикеп) 

54+ поена (тежак хендикеп) 
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ПРИЛОГ 3. KATZ  СКАЛА ДНЕВНИХ ЖИВОТНИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

Ime i prezime:                                                                                                               Datum: ____________ 

 

AKTIVNOST RADNJA BODOVI 

JEDENJE JEDE BEZ POMOĆI  

1 

0 

POTREBNA POMOĆ SAMO KADA KORISTI NOŽ 

POTREBNA POMOĆ PRI JELU 

OBLAČENJE OBLAČI SE I SKIDA SE BEZ POMOĆI  

1 

0 

POTREBNA POMOĆ SAMO PRI OBUVANJU 

POTREBNA POMOĆ PRI OBLAČENJU 

KUPANJE KUPA SE BEZ POMOĆI  

1 

0 

POTREBNA POMOĆ PRI PRANJU ODREĐENOG DELA TELA 

POTREBNA POMOĆ TOKOM KUPANJA 

KRETANJE KREĆE SE SAMOSTALNO, UZ KORIŠĆENJE ŠTAPA  

1 

0 

POTREBNA POMOĆ TOKOM USTAJANJA SA STOLICE 

NE USTAJE UOPŠTE/ NE KREĆE SE 

TOALET SAMOSTALNO SE SLUŽI TOALETOM  

1 

0 

POTREBNA POMOĆ TOKOM KORIŠĆENJA TOALETA 

NE IDE SAMOSTALNO U TOALET 

KONTINENCIJA POTPUNO KONTROLISANJE MOKRAĆNE BEŠIKE  

1 

0 

POVREMENI GUBITAK KONTROLE 

POTREBAN NADZOR ILI KATETER 
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ПРИЛОГ 4.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ИСТРАЖИВАЊУ  

  

 Позив за учествовање у истраживању  

Поштовани, овим путем желим да Вас замолим да учествујете у истраживању и 

да на тај начин употпуните стварање мастер рада, под називом „Квалитет живота 

старијих особа након вестибуларне рехабилитационе интервенције.“ Добијени 

резултати ће се користити у сврху одбране мастер рада.  

 

Трајање 

 

 Учествовање у истраживању је добровољно. Од Вас се очекује да попуните три 

упитника, који ће Вам одузети, све укупно, око 10 минута. 

 

Ризик 

 

 Ваше учествовање у истраживању не подразумева никакав ризик по физичко 

или по ментално здравље. Такође, учествовање у истраживању неће имати утицаја на 

Ваше расположење. 

 

Одустајање од учешћа 

 

 У било ком тренутку можете одустати од истраживања, без потребе да дајете 

Ваше личне разлоге због одустајања.  

 

Приватност-анонимност 

 

 Сви подаци, који буду сакупљени, чуваће се тако да нико неће моћи да доведе 

податке у везу са Вама. Такође, поред тога што учествујете добровољно у 

истраживању, Ваше учествовање је строго анонимно. 
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Потписивањем овог документа, изјављујете да сте у потпуности разумели горе 

наведене информације и да прихватате учешће у истраживању. 

 

____________________________                                                  _____________________ 

          (потпис учесника)                                                                       (датум и место) 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


