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САЖЕТАК
Како се коронарне срчане болести у савременом друштву јављају као један од
најчешћих узрока морбидитета и морталитета, а феномен стреса се често посматра у
контексту везе са коронарном болешћу, циљ овог истраживања је био да се утврди
како стрес утиче на коронарну болест срца, односно да се утврди који су то стресори,
који имају највећи утицај на појаву и развој коронарне болести срца.
Истраживање је проведено на узорку од 100 испитаника који су оболели од

коронарне болести срца, а који су подељени у две групе према полној
припадности (мушки пол Н=54 и женски пол Н=46), и такође у две групе према
старосној доби (испитаници старости до 50 година Н=47 и испитаници старији од
50 година Н=53). У истраживању су коришћени следећи мерни инструменти: Кратки
структурирани упитник за социо-демографске податке, Анкета за истраживање
изложености стресорима и Интервју, сви конструисани за потребе овог рада.
Потврђено је постојање значајних разлика између испитиваних група
различитог пола у односу на следеће стресоре: промена места боравка и
присуство финансијских проблема: жене су значајно чешће биле изложене
промени места боравка као стресору, док су мушкарци у узорку значајно чешће
доживљавали финансијске проблеме као стресор. Групе се међусобно нису
разликовале у односу на изложеност стресорима: смрт блиске особе, боравак у
болници, озбиљна болест члана породице, губитак посла и одвајање од важне
особе у животу. Добијени резултати указују да су се групе испитаника различите
старосне доби разликовале у изложености следећим стресорима: смрт блиске
особе, боравак у болници, озбиљна болест члана породице и присуство
финансијских проблема, а статистички значајне разлике нађене су и у односу на
процену утицаја промене места боравка и губитка посла на ток и развој коронарне
болести. Показало се да су овим стресорима значајно чешће били изложени
испитаници старији од 50 година.
Презентовани резултати представљају скроман допринос формулисању
додатних смерница у истраживању са аспекта разумевања психолошког процеса
стреса као фактора ризика за коронарну болест, а све у циљу заштите здравља, као
и постизању квалитетнијег живота .
Кључне речи: коронарна болест срца, стрес, фактори ризика.

SUMMARY
Knowing that coronary heart disease occurs in a modern society as one of the most
common causes of morbidity and mortality, and that the phenomenon of stress is often
observed in the context of coronary heart disease, the aim of this study is to determine
how stress affects coronary heart disease when it comes to stressors which have the
greatest impact on the occurrence and the development of coronary heart disease.
The research was conducted on a sample of 100 people with coronary heart
disease. They were divided into two groups according to their gender (male H=54 and
female H=46), and also into the other two groups according to their age (up to 50 years,
H=47 and older than 50 years, H=53). The following measuring instruments were used
in the research: Short-Structured Questionnaire for Socio-Demographic data, Stress
Exposure Survey and Interview, which were all made for the purposes of this research.
Significant differences between the examined groups of different sexes and their
relation to the following stressors were confirmed: the change of residence and the
presence of financial problems - women were significantly more often exposed to the
change of residence as a stressor, while men, in the sample, were significantly more
likely to experience financial problems as a stressor. Moreover, the following stressors
show that the groups didn't differ from each other in terms of exposure: death of a close
person, hospital stay, serious illness of a family member, loss of a job and separation
from an important person in life. The results which were obtained indicate that the
groups of people of different ages differed in exposure to the following stressors: death
of a close person, hospital stay, serious illness of a family member and the presence of
financial problems. Statistically significant differences were also found in relation to the
assessment of the impact of change of residence and job loss on the course and
development of coronary heart disease. It was shown that people older than 50 years
were significantly more often exposed to these stressors.
The given results represent a modest contribution to the formulation of
additional guidelines in the research, from the aspect of understanding the psychological
process of stress as a risk factor for coronary heart disease, and all in the aim of
protecting health and achieving a better quality of life.
Key words: coronary heart disease, stress, risk factors.
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I ТЕОРИЈСКИ ДЕО
1. УВОД
Ако се посматра у психолошком смислу код људи стрес представља стање
које је резултат претећих догађаја. Ови догађаји могу бити претња по човекову
сигурност или подразумевају улагање напора да би се извршио неки захтев који се
пред њега поставља. Између стреса и болести постоји повезаност која је врло
чврста, нарочито када се ради о болестима срца и крвних судова.
Постојање велике количине стреса, а ако се у некој физичкој или другој
продуктивној активности не искоришћавају хормони стреса, рад срца се повећава,
крвни притисак расте, имунитет пада и покрећу се бројни патофизиолошки
механизми за настанак болести. Сам стрес негативно делује на адаптацију и
уравнотеженост организма и у великој мери доприноси слому и декомпензацији
физиолошких функција. Реакција на стрес је код свих људи квантитативно иста
али знатне разлике постоје у квалитативној реакцији. Узрок стреса или стресор
који је исти не погађа подједнако све појединце зато што у њиховој реакцији
значајну улогу има лична процена угрожености.
Повезаност стреса са слабљењем имуног система је и научно потврђено.
Стрес представља посебан однос између околине и неке особе за коју та особа
процењује да је врло захтевна за њу, да превазилази њене могућности и да
угрожава њену добробит. Извори стреса или стресори потичу претежно из
друштвених околности попут промене политичког система, промене које се брзо
дешавају у друштву, ратне и поратне ситуације, социјалне тензије,промене везане
за радно место, низак социјални статус, разне реформе, насиље итд.
До настанка болести стрес може да доведе на два начина и то директно и
индиректно. Директни утицај стреса је дејством на неуроендокрину активацију, а
индиректно преко нездравих животних навика као што су нездрава и неадекватна
исхрана, пушење и седентни начин живота. У свом акутном облику стрес такође
утиче на коронарну срчану болест кроз догађаје као што су елементарне непогоде
или смрт блиске особе. Особине личности (динамичност, темперамент,
амбициозност, итд.) у великој мери утичу на појаву стреса, а самим тим и на
обољевање од коронарне болести срца.
2. СТРЕС
Стрес је искуство које је заједничко свим бићима. Он је неизбежан саставни
део у животу сваке јединке почев од рођења па све до смрти. Стрес може, до
индивидуалне границе, допринети бољем прилагођавању захтевима у
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свакодневном животу који су наметнути дејством окружења или стресорима.
Термин стрес потиче од енглеске речи stress што значи напетост и постоји читав
низ његових дефиниција. „Стрес се најчешће интерпретира као физички, хемијски
или емоционални фактор који је последица оптерећења у телу, души или
мислима, али такође означава актуелно стање које продукује напетост и “стресно“
осећање.“1
У свакодневном животу и у науци термин стрес је у широкој употреби па је
зато попримио велики број облика и значења. Различите аспекте стреса су
проучавале разне научне дисциплине, од биолошких (биохемија, физиологија и
неурофизиологија), психијатрије која има своје дисциплине (клиничком
психологијом, развојном психологијом, менталном хигијеном, социјалном
психологијом итд.) па све до друштвених наука (социологија и
антропологија).2„Није изненађујуће што је појам стрес у овим научним
дисциплинама коришћен у различитим значењима, доприносећи тако конфузији
око његове дефиниције.“3
Према дефиницији стрес као догађај посебно се истиче субјективна процена,
па тако се неки догађаји означавају као губитак, претња или изазов. На овакав
начин схваћен стрес представља однос између особе и околине, у чијем оквиру та
особа процењује аспект околине који представља претњу, губитак или изазов за
њу. Претња може представљати објективну опасност, односно, директну претњу
животу, као и претњу другим особама које су јој значајне.
Стрес има своје најважније компоненте и то су 4:
1. Одређени догађај или ситуација у спољашњој средини;
2. Измене у психолошком функционисању;
3. Карактеристична субјективна процена догађаја;
4. Физиолошке промене и
5. Доживљај целокупног процес.

1

Ђорђевић, Драго. 2011а. Стрес и адаптација. Београд: Институт за патолошку
физиологију, Медицински факултет у Београду, стр. 78.
2
Bhargava, Deepti., Trivedi, Hemant. 2018. A Study of Causes of Stress and Stress
Management among Youth, IRA-International Journal of Management & Social Sciences,
11(3), 108-117, модификован текст.
3
Зотовић, Марија. 2002. Стрес и последице стреса: Приказ трансакционистичког
теоријског модела, Психологија, 35(1-2), стр. 4.
4
Зотовић, Марија. 2002. Стрес и последице стреса: Приказ трансакционистичког
теоријског модела, Психологија, 35(1-2), 3-23., модификован текст.
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2.1. Најчешћи извори стреса и стресори
Оне околности и догађаји који узрокују стрес називају се стресори. Постоји
велики број околности које се повезују са стресом и узрокују га, а када се поред
тога узму у обзир индивидуалне особине појединаца долазимо до веома великог
броја разноликих стресора. Из тог разлога неопходно је стресоре систематизовати,
мада постоје различите поделе, они ће бити сврстани у три категорије5:
1. Физички стресори – обухватају разне спољашње прилике као што су
изложеност буци, хладноћи, врућини итд. У физичке стресоре спада и недовољна
подршка из околине, али и јак бол непознатог узрока који појединца може да
упозорава на неки телесни поремећај;
2. Психолошки стресори – они који су изазвани међуљудским сукобима и
неспоразумима (чланови породице, на послу, комшије итд.). У данашње време
психолошки стресори су најчешћи. Сукоби и неспоразуми између чланова
породице, руководиоцима и колегама на послу, комшијама и другим особама могу
представљати свакодневне стресоре. Њихов интензитет се може кретати од благих
неспоразума па све до ратних сукоба читавих народа;
3. Социјални стресори – ови стресори потресају готово све људе у неком
друштву (ратови, економске кризе, нагле промене у друштву, итд.). Неки од
примера социјалних стресора су ратови, економске кризе, друштвене промене које
могу бити нагле или имати последице на већину људи;
Према Лазарусу и Фолкману (2004) изворе стреса можемо сврстати у
неколико група и то су: личност као извор стреса, социјални односи као извор
стреса, окружење као извор стреса и рад као извор стреса.
2.2. Компоненте стреса
2.2.1. Стресни догађаји или ситуације
О постојању стреса може се говорити ако је нека особа изложена догађају
који се процењује као претња, изазов или губитак. Процена је да је тада код
те особе повећан захтев за улагање напора како би се ситуација превазишла и
дошло до адаптације. Догађај или ситуација који се том приликом субјективно
процењују називају се стресним ситуацијама, стресним догађајима или
стресорима.6 (Хавелка, 1994). “Овакво одређење имплицира да стресна ситуација
укључује промену у односу на претходно стање, и да је трајање стресора могуће
5

Lazarus, Richardи Folkman, Susan. 2004. Стрес, процјена и суочавање. Јастребарско:
Наклада Слап, модификован текст.
6
Хавелка,Младен. 1994. Здравствена психологија. Загреб: Школска књига.
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одредити са мањом или већом прецизношћу, тј. да у стресне ситуације не спадају
веома дуготрајни неповољни животни услови, који могу да имају различите
(неповољне) ефекте на психофизиолошко функционисање организма и развој.“7
Слика 2.1:Стресори

https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaB5poCDZOfrByWUyZ9fi5yHVM8Mr3PyhLI
A&usqp=CAU, преузето 20.12.2020

Бројни истраживачи су на подручју стреса проучавали значајан број
различитих догађаја за које се сматра да се могу окарактерисати као стресни.
Најзначајније студије обухватају природне катастрофе и ратне догађаје. У
каснијем периоду се започело и са проучавањем догађаја који обухватају мањи
интензитет претње за особу која је њима изложена.8
2.2.2. Психолошке промене
На психолошком плану међу променама које су карактеристичне за стрес,
најизразитије су оне промене које се налазе у сфери емоционалних процеса. „У
психолошком смислу особа цео процес доживљава као негативно емоционално
искуство.“9 Емоционалне реакције зависе од специфичности саме стресне
ситуације, а изазива их апсолутно свака стресна ситуација кроз коју човек прође.
То могу да буду страх, бес, мржња, као и многе друге емоције које настају код
акутних стресова или апатија, потиштеност, беспомоћност, тескоба и осећај

7

Зотовић, Марија. 2002. Стрес и последице стреса: Приказ трансакционистичког
теоријског модела, Психологија, 35(1-2), стр. 5.
8
Зотовић, Марија. 2002. Стрес и последице стреса: Приказ трансакционистичког
теоријског модела, Психологија, 35(1-2), 3-23., модификован текст.
9
Вељковић, Бојан. 2016. Посттрауматски стресни поремећај: Теоријски приступ и
неуробиолошка основа. Узданица 8(1), стр.106.
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кривице. Ове реакције покрећу појединца да се одупре стресу и да га прихвати са
свим његовим последицама.10
После трауматских и других интензивних стресова, који су повезани са
дијагностиковањем неизлечиве болести или губицима, може се десити да наступи
емоционална заравњеност. „Промене психолошког функционисања током стреса
могу бити толико интензивне да поприме димензије психолошке кризе. Кризе су
бурна и драматична психолошка стања у којима се доводи у питање целокупно
дотадашње функционисање особе, њени избори, уверења и сл.“11Криза готово
увек наговештава промену, која je целовита и суштинска. Криза је у највећој мери
проучавана у хуманистичко-егзистенцијалистичком теоријском контексту, где се
наглашава да промене које су настале након кризних ситуација могу деловати и
позитивно, јер се на тај начин личност обогаћујуће.12
2.2.3. Субјективна процена догађаја
По мишљењу Лазаруса и Смита13 оно што је стресно за једну особу у датом
тренутку живота не мора увек бити стресно и за другу особу, али ни за ту исту
особу у неком другом тренутку. Пример за то је губитак посла који није исто
стресоген за тинејџера и за човека у средњим годинама. „Стрес настаје из
комбинације услова у спољашњој средини и индивидуалних карактеристика које
су од значаја за разрешење актуелне ситуације.“14Када се ради о условима
спољашње средине посебан значај имају културни чиниоци који обликују типове
догађаја којима могу бити изложени припадници културе, али и субјективну
процену одређеног догађаја.
У неким културама одређени догађаји се сматрају нормативним и
уобичајеним па то умањује њихову перципирану стресогеност. Субјективна
процена догађаја подразумева оцену степена захтева који се постављају пред
одређеног појединца, као и његових ослонаца које има на располагању док се
суочава са проблемом.15 Човек најпре препознаје да се пред њим налази неки
проблем (примарна процена), а тек онда просуђује који су му капацитети
10

Лучанин, Дамир. 2014.Мјере превенције и спречавања штетних посљедица стреса,
Сигурност, 56(3), 223-234, модификован текст.
11
Зотовић, Марија. 2002. Стрес и последице стреса: Приказ трансакционистичког
теоријског модела, Психологија, 35(1-2), стр. 6.
12
Лучанин, Дамир. 2014.Мјере превенције и спречавања штетних посљедица стреса,
Сигурност, 56(3), 223-234, модификован текст.
13
Smith,Craigи Lazarus, Richard. 1990. Emotion and adaptation.In A. Pervin (Ed.),
Handbook of personality: Theory and research, 609-637.
14
Зотовић, Марија. 2002. Стрес и последице стреса: Приказ трансакционистичког
теоријског модела, Психологија, 35(1-2), стр. 5.
15
Marziali, Elsa. И Pilkonis, Paul. 1986. The Measurement of Subjective Response to
Stressful Life Events. Journal of Human Stress, 12(1), 5-12. модификован текст.
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потребни да би проблем решио (секундарна процена). Из овог разлога се каже да
је стрес резултат процене да постоји несклад између захтева и могућности особе
за испуњавање захтева у одређеној ситуацији.16
2.2.4. Физиолошке промене
Приликом проживљавања стреса организам пролази кроз одређене
физиолошке реакције. Уобичајена је претпоставка да стрес изазива негативне
физиолошке ефекте, прецизније је да се каже да он подразумева активирајући
ефекат, који по некад може да буде и позитиван. Правац ефекта зависи од личних
и контекстуалних фактора. Тако се физиолошке реакције у оквиру стресног
процеса могу сврстати у две међусобно повезане категорије: неуроендокрине и
имунолошке.
У категорију неуроендокриних спадају реакције аутономног нервног
система (симпатичког и парасимпатичког), заједно са реакцијама ендокриног
система. „Ако личност перципира одређену ситуацију као реалну или
потенцијално опасну, онда долази до адаптивног одговора, мозак иницира
хиперсекрецију кортикотропног хормона у хипоталамусу, ЦРФ повећава лучење
кортикотропног хормона преко хипофизе“17. Такође се повећава лучење
адреналина и норадреналина и они стимулишу активност симпатичког нервног
система. По престанку опасности парасимпатичка активација враћа тело у стање
хомеостазе смањујући крвни притисак и пулс, смањујући број удисаја и враћајући
смањену гастроинтестиналну активност на уобичајени ниво.18
Ханс Сели19 у стресном одговору разликује три фазе:
1. Прва фаза – фаза аларма или узбуне и она почиње од тренутка деловања
стресора који су већ нарушили хомеостазу организма или прете да је наруше. Ако
није у склопу дуготрајног стадијума адаптације, насталог понављањем ове етапе
адаптације, почетни стадијум адаптационе реакције обезбеђује брз, али
краткотрајан, непотпун и непостојан локомоторни, психоемоционални или
психомоторни одговор;20
2. Друга фаза – фаза отпорности или прилагођавања је фаза у којој организам
покушава да се адаптира на новонастале услове и тада користи све своје
16

Зотовић, Марија. 2002. Стрес и последице стреса: Приказ трансакционистичког
теоријског модела, Психологија, 35(1-2), 3-23., модификован текст.
17
Вељковић, Бојан. 2016. Посттрауматски стресни поремећај: Теоријски приступ и
неуробиолошка основа. Узданица 8(1), стр. 105.
18
Зотовић, Марија. 2002. Стрес и последице стреса: Приказ трансакционистичког
теоријског модела, Психологија, 35(1-2), 3-23., модификован текст.
19
Selye, Hans. 1956. The Stress of life, New York: McGraw-Hill.
20
Ђорђевић, Драго. 2011б. Стресна реакција, Medical Data, 3(2): 187-191,
модификован текст.
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одбрамбене, односно, адаптивне механизме. У овој фази организам, на деловање
стресора, прилагођавањем хомеостатских механизама постаје отпорнији. Ова фаза
се развија уколико стрес постоји и уколико се одржава. У овом периоди
организам
ствара
отпор
помоћу
сопственог
избора
адаптивних
механизама.“Уколико се напетост и притисак смањују, за организам то
представља знак да се ситуација повољно развија и да постоји велика вероватноћа
да ће стрес бити савладан или побеђен.“21
3. Трећа фаза – фаза исцрпљења, односно слома одбрамбених снага је фаза
када организам већ потроши одбрамбене резерве и више није у могућности да се
адаптира на непрестано излагање стресу, а то може да доведе до развоја болести,
па чак и до смрти. Ова фаза наступа када се због дуготрајног дејства стреса
организам не успева вратити у нормалу. Више од 60% свих познатих болести и
поремећаја представљају психосоматске болести, тј.настају као последица
пролонгираног дејства стреса.22
Поремећаји у функционисању имуног система су друга категорија промена
у организму карактеристичних за стрес. Ови поремећаји су јако комплексни и
недовољно испитани. Постоје одређени подаци о значајно већој учесталости
различитих болести и поремећаја код особа које доживљавају честе и/или јаке
стресове. Међутим ту се ради о подацима корелационих студија, а оне ништа не
говоре о механизмима настанка болести и правцу евентуалне каузалне
повезаности.23
2.3. Врсте стреса
Постоје законитости које, кад је у питању стрес, важе за све људе. За исходе
важни су снага и дужина стреса, као и повезаност са другим стресовима. Како
стрес представља стање реалне и/или имагинарне претње организму, он се
посматра као директни свесни или индиректни несвесни осећај претње
стабилности.24 Када су адаптациони механизми успешни, адаптирањем на
новонастало стање долази до прекидања стреса и његовог преласка у адаптацију.

21

Водич кроз ограничења у развоју људских ресурса. 2008. Нови Сад: Универзитет
Факултет техничких наука, преузето са: http://so-vil.com/s/pdf/stres.pdf (20.12.2020. 12:35),
стр. 5-6.
22
Кендић, Сулејман., Шакушић, Авдо и Скендер, Нијаз. 2007. Стрес – болест
данашњице, утјецај на здравље. Зборник Исламског педагошког факултета у Бихаћу, 1,
217-233. модификован текст.
23
Зотовић, Марија. 2002. Стрес и последице стреса: Приказ трансакционистичког
теоријског модела, Психологија, 35(1-2), 3-23., модификован текст.
24
Зотовић, Марија. 2002. Стрес и последице стреса: Приказ трансакционистичког
теоријског модела, Психологија, 35(1-2), 3-23., модификован текст.
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Када се говори о стресу, који представља опште психичко стање које настаје
под посебним условима, могу се уочити његова два облика који имају супротно
емоционално значење за сваку особу, а то су еустрес и дистрес.25 На основу
трајања стрес може бити акутан и хронични, а према јачини: мали свакодневни
стрес, велики животни стрес и трауматски животни стрес.26
2.3.1. Еустрес
Еустрес је пријатан стрес који доприноси здрављу. Овај стрес у
емоционалном смислу представља складан и пријатан доживљај самоостварења,
самоиспуњења и радости, иако му претходи догађај који је био
исцрпљујући.27Стање особе која се налази у овој врсти стреса фигуративно је на
интерсесантан начин описао психолог који је рекао да „Еустрес имамо прилику
најбоље да видимо у изразу очију тенора који је Миланску скалу подигао на
ноге.“28
Еустрес представља синоним за одговарајућу адаптацију и састоји се од низа
реакција. Он представља општи адаптивни одговор који настаје као адекватно
прилагођавање захтевима средине. Као механизам за развој адаптације на стресна
дејства која се понављају, а која се не могу избећи, ови процеси имају свој
законодавни след. Еустрес се, као један општи образац одговора, састоји од низа
реакција које су усмерене на заштиту и избегавање угрожености организма. Зато
се под појмом еустрес и подразумева прилагођавање на захтеве животне средине
које је успешно.29
2.3.2. Дистрес
Дистрес је непријатан стрес који угрожава здравље и синоним је за болест
или поремећај. Овај стрес карактерише неповољан, непријатан и страдалачки
доживљај па зато највећи број људи када говори о стресу управо мисли на ову

25

Bhowmik, Debjit, Vel Durai, Rajalakshmi A.N. и Kumar Sampath K.P. 2014. Stress Sign, Symptoms, Pathology and its Managements, Elixir Pharmacy, 70, 24036-24042.,
модификован текст.
26
Гaчић, Јасмина и Мићовић Марија. 2019. Психосоцијална помоћ у катастрофама.
Безбедност 3, 140-159., модификован текст.
27
Bienertova-Vasku, Julie, Lenart Peter иSchleringer Martin. 2020. Eustress and Distress:
Neither Good Nor Bad, but Rather the Same?, BioEssays Journal, 42(7), 1-5., модификован
текст.
28
Водич кроз ограничења у развоју људских ресурса. 2008. Нови Сад: Универзитет
Факултет техничких наука, преузето са: http://so-vil.com/s/pdf/stres.pdf (20.12.2020. 12:35),
стр. 7.
29
Ђорђевић, Драго. 2011а. Стрес и адаптација. Београд: Институт за патолошку
физиологију, Медицински факултет у Београду, модификован текст.
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врсту.30 Он представља немогућност прилагођавања или настаје као резултат
прекомерног дејства дражи која превазилази адаптационе могућности организма
или социјалног прилагођавања. Немогућност прилагођавања и неспособност
успостављања равнотеже организма са окружењем проузрокује дистрес.31
Дејство стресора које превазилази адаптивне границе, уместо форме стреса,
који представља корисни адаптивни одговор, може изазвати штетну реакцију у
облику дистреса. Па зато „под појмом дистреса (дистрес-синдрома) подразумева
се неуспешно прилагођавање (неадекватна адаптација) на захтеве животне
средине.“32По свом значају стрес се одувек сматрао болешћу слабог
прилагођавања новим условима живљења. Овај стрес у ствари представља скуп
симптома и знакова стреса који се, зависно од типа личности, могу испољити у
форми различитих поремећаја и обољења.33
2.3.3 Акутни стрес
Акутни стрес је изненадни јак стрес који појединца припрема за директну
опасност. Реч је о поремећају који је у директној вези са изузетно тешком
физичком или менталним стресом. Дешавања која доводе до акутног стреса могу
бити озбиљна претња људском животу, као на пример: природне катастрофе,
насилни напади, силовања, смрт вољене особе и сл, али моге бити и изненадна
промена човекове животне средине.34
Неки људи су рањивији и имају слабију способност суочавања са
свакодневним проблемима. По правилу они брже реагују симптомима акутног
стресног поремећаја. Симптоми акутног стресног поремећаја су универзални, али
и културно окружење одређује који ће од њих бити већи, а који мање изражени.
Тежина и појављивање акутних стресних ситуација су индивидуални и искључиво
зависе од рањивости и капацитета самоодбране појединца. Симптоми оваквог
поремећаја обично укључују на почетку стање згранутости, неспособност

30

Bienertova-Vasku, Julie, Lenart Peter и Schleringer Martin. 2020. Eustress and Distress:
Neither Good Nor Bad, but Rather the Same?, BioEssays Journal, 42(7), 1-5., модификован
текст.
31
Ђорђевић, Драго. 2011б. Стресна реакција, Medical Data, 3(2): 187-191,
модификован текст.
32
Ђорђевић, Драго. 2011а. Стрес и адаптација. Београд: Институт за патолошку
физиологију, Медицински факултет у Београду, стр. 79.
33
Пулетић, Невена. 2017. Превенција стреса запослених, Зборних радова факултета
техничких наука. Нови Сад: Факултет техничких наука., модификован текст.
34
Зихерл, Славко. 2015. Стресне мотње и обвладавање стреса. Бегуње:
Психијатријска болница Бегуње, модификован текст.
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схватања, одређени степен сужења свести и дезоријентацију, преко претеране
активности и агитације, до анксиозности, повлачења и депресије.35
2.3.4. Хронични стрес
Хронични стрес је стрес који представља последицу трајне изложености
једној или више стресних ситуација. Хронични стресни догађаји увек укључују
животне тешкоће чије је трајање у дужем временском периоду или се учестало
понављају током дужег раздобља. Ту се убрајају на пример дуготрајне болести,
незадовољавајући посао, финансијске потешкоће, лоши услови становања,
породични проблеми и проблеми на послу, дуготрајне напетости у међуљудским
односима итд.36
2.3.5. Мали свакодневни стресови
Мали животни стресови представљају свакодневне „гњаваже“ које, ако се не
контролишу, с временом могу исцрпити особу и оставити штетне последице на
њено здравље. Међутим, ови мали стресови често могу и да помажу у
успешности, као и савладавању свакодневних животних проблема.
Они доприносе да се улаже већи напор за њихово савладавање. Мали животни
стресови се дешавају свакодневно (гужва у саобраћају, ситни кварови у кући и
сл.) и обично немају велики негативан утицај на човеков живот. Они су на неки
начин добродошли јер се на њима човек учи на који начин да савлада стресне
ситуације, што у великој мери помаже у савладавању већих животних стресова.37
2.3.6. Велики животни стресови
Велики животни стресови су стресови који се не догађају свакодневно, али
готово свима се по некад догоде (тешке болести, смрт блиске особе) и они могу
узроковати поремећаје телесног и психичког здравља код извесног броја људи,
мада код већине људи, при доброј социјалној подршци и одговарајућег суочавања
са стресом, обично не остављају трајне посљедице38

35

Гaчић, Јасмина и Мићовић Марија. 2019. Психосоцијална помоћ у катастрофама.
Безбедност 3, 140-159., модификован текст.
36
Kessler, Ronald, McGonagle Katherine и Schilling Elizabeth. 1992. The Frequency and
Determinants of Marital Disagreements in a Community Sample, Journal of Social and Personal
Relationships, 9(4), 507-524., модификован текст.
37
Пулетић, Невена. 2017. Превенција стреса запослених, Зборних радова факултета
техничких наука. Нови Сад: Факултет техничких наука., модификован текст.
38
Лучанин, Дамир. 2014.Мјере превенције и спречавања штетних посљедица стреса,
Сигурност, 56(3), 223-234, модификован текст.
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2.3.7. Tрауматски животни стресови
Трауматски животни стресови су стресови неуобичајене јачине који се веома
ретко догађају у животу и обично доводе до трајних поремећаја физичког и
психичког здравља (изложеност ратним страдањима, присуствовање насиљу и
погибији блиских особа, као и великим природним катастрофама и сл.). Код
већине људи они се никад не догоде, али кад се догоде могу изазати трајне
последице.
Они могу у потпуности блокирати могућност сврсисходних реакција,
блокирати емоције и сузити спознајне могућности одупирања стресу. Већина
људи не зна како да се носе са њима па, суочени с таквим стресовима,
доживљавају трајан осећај беспомоћности. Битно обележје трауматских животних
стресова је угроженост свих људи који су им изложени.39
2.4. Адаптација на стрес
Сва жива бића имају неко искуство са стресом, јер је стрес неопходан и
неизбежан саставни део живота сваке јединке. Допринос стреса прилагођавању
организма свакодневним захтевима окружења има своју индивидуалну границу.
У организму настаје низ физиолошких промена као последица наметнутих
срединских промена, негативних или позитивних, и оне се развијају за организам
као адаптивне. Тако свака јединка у својој борби за опстанак мора да се адаптира
на промене које настају у окружењу и непрекидно кретање и измену животне
средине.40
Постоји велики број фактора од којих зависи адаптација на дејство стресора.
Ови фактори опредељују адаптациони капацитет организма, а укључују: генске
карактеристике, пол, узраст, претходно искуство и знање, исхрану, физиолошку
резерву, психосоцијалне факторе, здравствено стање и време тј. брзину потребну
за остварење адаптације. „Резултат деловања стресора на организам зависи како
од интензитета и дужине деловања стресора, тако и од адаптивних способности
јединке у моменту дејства стресора“41Осим индивидуалних особина организма
којима су одређене карактеристике личности, на резултате и развој реакције на
стрес јако много утичу карактеристике дејства стресора: интензитет, трајање и

39

Пулетић, Невена. 2017. Превенција стреса запослених, Зборних радова факултета
техничких наука. Нови Сад: Факултет техничких наука., модификован текст.
40
Ђорђевић, Драго. 2011б. Стресна реакција, Medical Data, 3(2): 187-191,
модификован текст.
41
Арсић-Комљеновић, Гордана,Микић Драган и Кенић Јелена. 2010. Стрес и реакција
на стрес, Здравствена заштита, 39(2), стр. 10.
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понављање. Карактеристике стресора утичу на ток, јачину и исход одговора,
односно акутне или хроничне стресне реакције организма.42
Адаптација као битно својство сваког живог бића је способност
прилагођавања условима животне средине. То је непрекидан процес
прилагођавања преко наследних особина биолошке врсте (генотипска адаптација)
и сваке јединке (фенотипска адаптација или индивидуална адаптација) што важи
и за човека. За њега адаптација представља прилагођавање захтевима
психосоцијалне средине од рођења па све до смрти. Адаптација човека
подразумева емоционално прилагођавање и усаглашавање
понашања са
социјалним и културалним нормама друштвене средине. То су уствари
психосоцијална и културна адаптација.43
Адаптација представља способност организма да преко адаптивних
механизама, који могу бити урођени и стечени, на дејство фактора који долазе из
спољашње и унутрашње средине, адекватно одговори, као и да при том одговору
одржи физиолошку и психосоцијалну стабилност у току наглих измена у
животном окружењу. Зато се каже да је здравље синоним за адекватну, док је
болест, за неадекватну адаптацију у оквиру граница физиолошких вредности
адаптивног
капацитета.
„Адаптивни
капацитет
означава
способност
прилагођавања организма у оквиру расположивих могућности на новонастале
факторе окружења, док реактивна норма представља ширину прилагођавања или
одговора на дејство тих чинилаца.“44
Као скуп квалитативних и квантитативних реакција реактивност одређује тип
одговора који организам даје на деловање спољашњих и унутрашњих фактора
средине, који могу да наруше динамичну равнотежу у организму. Адаптација
представља непрекидни процес одржавања равнотеже организма и његовог
окружења сталним прилагођавањем на промене услова у животној средини.
Измењене услове окружења диктирају фактори како спољашње тако и унутрашње
средине. Зато адаптација представља непрекидни процес подешавања и
усаглашавања „параметара функционисања унутрашње средине организма са
стално мењајућим параметрима спољашње средине.“45Адаптација у најужем

42

Ђорђевић, Драго. 2011б. Стресна реакција, Medical Data, 3(2): 187-191,
модификован текст.
43
Ђорђевић, Драго. 2011б. Стресна реакција, Medical Data, 3(2): 187-191,
модификован текст.
44
Ђорђевић, Драго. 2011а. Стрес и адаптација. Београд: Институт за патолошку
физиологију, Медицински факултет у Београду, стр. 77.
45
Ђорђевић, Драго. 2011а. Стрес и адаптација. Београд: Институт за патолошку
физиологију, Медицински факултет у Београду, стр. 77.
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смислу представља резултат таквог процеса подешавања и усаглашавања на
променљиве услове у окружењу.
Хомеостаза је динамички процес одржавања постојаности унутрашње
средине организма који се испољава подешавањем функционисања сваки пут на
новом нивоу у одређеном временском интервалу или датом моменту. Та сталност
у промени представља непрекидан процес и он се одвија читавог живота, од
зачећа па све до смрти јединки свих врста. Насупрот хомеостази, где се
стабилност успоставља кроз процесе супротстављања промени, алостаза или
хомеокинеза је процес где се стабилност успоставља кроз промену. Овај процес
укључује перцепцију ситуације и способност да се организује адекватан одговор.
Претходно искуство и учење у хомеокинези имају улогу контролног система за
личну перцепцију ситуације.46
Сталност кретања и мењања, као процес хомеокинезе има за циљ да у
одређеном моменту успостави хомеостазу. „Хомеокинетски посматрано,
адаптација је процес биолошког, психолошког и социјалног прилагођавања, у
оквиру граница колебања физиолошких вредности адаптивног капацитета.“47На
новонасталу ситуацију у окружењу адаптација се остварује по принципу акцијареакција и то све до момента док се не успостави потпуна равнотежа организма са
његовом животном средином. На биолошки значајне сигнале примарни
адаптациони одговор организма је нормалан и саставни део свакодневног живота.
Тај одговор није увек краткотрајна реакција, брза и прометна већ може бити тиха,
спора и дуготрајна. Зато адаптација представља повратну акцију или одговор на
чиниоце, који могу бити физички, психички, хемијски или биолошки, чији је циљ
прилагођавање и функционисање јединке у измењеним и новонасталим условима
животне средине.
2.5. Превладавање стреса
У савременој литератури постоји схватање о томе да превладавање уствари
представља медијатор стреса. То би значило да различити поремећаји и стрес
нису у директној вези, него да стрес представља покретач за превладавајућа
понашања, док су она везана за исход стреса. Сматра се да је превладавање
кључни концепт који омогућава разумевање адаптације и поремећаје адаптације,
јер поремећаје не изазива стрес сам по себи, већ начини на које се људи са
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стресом боре.48 Ранија проучавања стреса била су усмерена на откривање општих
карактеристика овог процеса и његових последица.
Са систематским изучавањем појаве превладавања, која је много раније
уочена, започето је тек средином осамдесетих година XX века. Ова појава
показује да су неке особе осетљивије на стрес, односно да је стрес код њих
интензивнији, а може имати и неповољније последице. Насупрот њима, неке
особе могу бити мање осетљиве и могу да функционишу добро и у условима
стреса па он код тих особа не мора да изазове озбиљне последице. Такве се особе
често називају отпорнима на стрес. Стрес може код неких појединаца да има
позитивне исходе, што се манифестује унапређењем физичког и менталног
здравља, а често и унапређењем живота. Такви појединци се у литератури
називају резилијентним особама. „Индивидуалне разлике у осетљивости на стрес
последица су природе везе стреса и менталног, тј. физичког здравља. Веза о којој
је реч комплексна је и подложна утицају великог броја фактора.“49
Фактори који су одговорни за индивидуалне разлике осетљивости на стрес
се, према домену коме припадају, деле у три групе50:
1. Унутрашњи чиниоци - где се сврставају чиниоци из домена личности,
попут наследних основа и личне историје. У овој групи најзначајнији чиниоци су
различите карактеристике личности, које се могу разматрати појединачно или у
оквиру склопова особина;
2. Спољашњи чиниоци – ова група обухвата различите чиниоце спољашње
средине: време, образовање, новац, животни стандард, радне услове и сл. У овој
категорији од посебне важности је присуство додатних стресова у животу, али и
социјална подршка;
3. Бихевиорални чиниоци – су обрасци понашања који су усмерени на
отклањање и смањивање психолошке и физичке угрожености коју подразумева
стрес. Поступци особе који имају унапред наведен циљ називају се стратегијама
превладавања стреса. Ово разграничење на три групе чинилаца само је условно
јер су ове групе међусобно повезане бројним везама које су двосмерне.
2.5.1. Извори утицаја на превладавања стреса
Интересовање научника за област превладавања стреса изазвало је пет
значајних извора утицаја, а то су: дарвинова еволуциона теорија, теорије
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личности, теорија развојног фокуса, натуралистичке студије превладавања
стресова и теорија кризе.51
Дарвинова еволуциона теорија објашњава адаптацију људских бића и на
њихову околину. Ова еволуциона теорија не бави се адаптацијом јединки као
индивидуа, већ се бави њоме као представником читавих категорија живих бића.
Интересовање за индивидуалну адаптацију је имплицитно, зато што успешна
адаптација групе претпоставља успешну адаптацију појединачних припадника.
Теорије личности су извори које наглашавају самоактуализацију, односно,
тенденцију сваког људског бића да развије своје капацитете и актуализује их у
смеру који подржава и унапређује његову егзистенцију.
Трећи извор утицаја исто потиче из области личности од стране теоретичара
који посматрају развојни фокус. Ови теоретичари сматрају да се значајни,
формативни догађаји дешавају у току читавог животног циклуса јединке, и то
почевши од зачећа па све до смрти јединке. Посебан је допринос дао Ериксонов
опис који садржи осам развојних стадијума и пружа увид у кризе и промене у
току живота. Његова концепција се разликује од ранијих, јер су се оне
усредсређивале само на детињство и сматрале да је оно период током кога
значајни догађаји одређују структуру личности у одраслом добу.
Натуралистичке студије превладавања стресова екстремних интензитета
је четврти извор утицаја. Ове студије су допринеле да се стекне значајан увид у то
да већина људи успева да се на одговарајући начин избори са стресовима великог
интензитета. Интерес за превладавање проистекао је из природне радозналости
како се то дешава. Натуралистичке студије имају још један значај јер објашњавају
да је већи број животних догађаја у кратком временском периоду асоциран са
болестима и здравственим поремећајима.
Теорија кризе је пети извор утицаја и према њој кризни периоди код јединке
укључују повећану опасност од настанка поремећаја физичког и менталног
здравља, али такође и шансу за развој личности. У току криза људи су, више него
у фазама стабилног функционисања, подложни утицајима других. Ови периоди су
јединствена могућност за позитиван утицај на способности превладавања стреса,
а тиме и на ментално здравље.
Ови извори имају значајан утицај и представљају концептуалну и емпиријску
основу за проучавање људске адаптације и превладавање. Сматра се да
превладавање почиње да се истражује оног момента када је пажња почела да се
поклања индивидуалним разликама у оквиру стрес процеса и у осетљивости на
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стрес. Начини превладавања представљају најзначајнији извор индивидуалних
разлика.
2.5.2. Механизми превладавања
Механизме превладавања према Лазарусу52 можемо дефинисати као
когнитивне и бихејвиоралне напоре који су усмерени на редукцију, савладавање,
толеранцију унутрашњих и спољашњих захтева који се појављују у стресној
интеракцији особе са спољашњом средином. Ова дефиниција садржи три веома
битне ставке:
1. Превладавање укључује извесну количину напора, као и планирања, а не
само аутоматске или рефлексивне одговоре на изазове;
2. Позитиван исход превладавања није увек обавезан - превладавање у једној
ситуацији може завршити неуспехом, а у другој успехом, што значи да оно што до
успеха доводи код једне особе неће увек бити неуспешно и код друге особе;
3. Превладавање је динамички процес који настаје временом.
За превладавање стреса веома је важна временска димензија. Када су
истраживања процеса превладавања почела сматрало се да стрес увек претходи
превладавању и да се оно односи на превазилажење стресног догађаја који се већ
догодио. Стресни захтеви се увек не морају односити на ситуације које су прошле
или се догађају у садашњости. Они могу да постоје у скорој или далекој
будућности и да стварају претњу особи. Особа може да се, помоћу доступних
снага за превладавање, осећа неспособном за суочавање са предстојећим
задацима. Ово говори о томе да особа може превладавати и пре него што стресни
догађај настане, током догађаја, али и након што се догађај десио.53
Овај временски аспект превладавања је веома важан, па тако Шварцер и
Тауберт сматрају да, поред других фактора, превладавање зависи и од временске
перспективе захтева као и субјективне сигурности да ће догађај да се деси.
Шварцер и Тауберт разликују реактивно, антиципаторно, превентивно и
проактивно превладавање.54
Реактивно превладавање је дефинисано као напор неке особе да се носи са
стресним догађајем у садашњости или да прихвати и компензује штету или
губитак. Штета или губитак могу да буду сви догађаји, поготову негативни, који
52
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су у проучавању стреса и његовог превладавања називани стресорима. Ови
догађаји су се у прошлости догодили са апсолутном сигурношћу. Важно је да се
губитак или штета компензују или ублаже. Могу се и циљеви прилагодити
насталим догађајима, али се може у њима тражити и позитивна страна.
Антиципаторно превладавање се од реактивног разликује по томе што се
код њега догађај још увек није десио. Оно се посматра као напор да се особа носи
са предстојећом, блиском претњом.55 Догађај са којим се појединац суочава
сигурно ће се јавити у скорој будућности. Примери за то су разни планирани или
не планирани али, који су на основу искуства, процене или вероватноће
очекивани. То могу бити догађаји као што су:интервју за посао, повећан обим
посла, заказани састанак са шефом, планирање детета, планирање пресељења итд.
Особа може, ангажовати помоћ, уложити више напора и ангажовати друге
ресурсе, како би превладала предстојећу ситуацију и решила актуелни проблем.
Превентивно превладавање се односи на напор особе како би се
припремила за несигурност на дуже стазе. У претходном случају срећемо се са
краткорочним ангажовањем са врло високом сигурношћу догађаја. Код
превентивног превладавања је основни циљ изграђивање опште отпорности особе,
што ће у будућности резултирати мањим напрезањем, довести до минимизирања
озбиљности ударца и смањити последице стреса. Ово превладавање смањује
вероватноћу да се догађаји уопште јаве.56 Примери за овакве догађаје су:
присилно пензионисање, инвалидитет, злочин, пожар и сиромаштво. Примери
стратегија за овакво превентивно превладавање су: штедња у пензионом фонду,
добро здравствено осигурање, одржавање друштвених веза итд. Сви наведени
догађаји су неизвесни и не може се са сигурношћу тврдити да ће се они икада
десити, зато се овај облик превладавања схвата као управљање ризиком.57
Проактивно превладавање се може схватити као управљање циљем, а не
ризиком. Људи избегавају лоше или вежбају добре исходе захваљујући својим
проактивним напорима. То се дешава тако што антиципирају стресне догађаје и
предузимају кораке за њихово избегавање или минимизирање пре него што се они
десе. Проактивно превладавање се састоји од напора који су предузети пре него
што се стресни догађај јавио како би се он спречио или променио његов облик.
55
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Свакако да се неки стресни догађаји не могу спречити, а такви су смрт блиске
особе, природне катастрофе и неке хроничне болести које се изненада десе. И
поред тога људи се могу разликовати према степену предузетих напора за
суочавање са таквим догађајима. Пример за то је удовица која се током неког
времена посветила разумевању породичних финансија заједно са супругом, па ће
тако боље бити припремљена за смрт супруга, него она која је била искључена из
породичног живота. И у случају стресних догађаја који се никако не могу избећи,
оне особе које проактивно превладавају боље ће се прилагодити када до
очекиваног догађаја дође од особа која не предузимају припремне активности.58
Аспинвол и Тејлор59 тврде да код појединаца који проактивно превладавају
може доћи до неколико добити од тога:
1. Проактивно превладавање смањује стрес доживљен током стресног
догађаја. Када стресни догађај није стварност већ могућност, његов прави утицај
се може избећи или смањити проактивним напорима, па особа не мора стварно ни
да га осети;
2. Однос између снаге стресора и ресурса превладавања ће вероватно бити
повољан, јер је стресор савладан онда када је био у свом почетном стадијуму
развоја и док није достигао врхунац;
3. Када је стресни догађај на хоризонту, тада особа има значајан опсег
могућности да се са њим носи. Међутим, те могућности могу бити ограничене
када се стресор појави и развије и
4. У степену у коме стресни догађај може бити минимизиран или избегнут,
биће нижи терет хроничног стреса који оптерећује појединца.
Стресни догађаји су у великој мери дугорочни па тако додатно оптерећују
свакодневни живот појединца, проактивни напори могу му помоћи да избегне или
неутралише неке стресне догађаје, а тиме и да хроничан стрес одржи на јако
ниском нивоу. Проактивно превладавање врши се у пет стадијума и сваки од њих
подразумева критичне задатке које је неопходно остварити.
Према Аспинволу и Тејлору60 проактивно превладавање почиње изградњом
ресурса и вештина пре појаве ма ког антиципираног стресора. Тај стадијум
назива се акумулација ресурса, а може да подразумева планирање и организацију
вештина, организацију времена, новца, социјалну подршку, а у извесној мери
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управљање хроничним оптерећењима, па када је стресор препознат, тада је и
особа максимално припремљена за суочавање са њим.
Друга фаза проактивног превладавања назива се препознавање
потенцијалних стресора. О препознавању се говори као о способности да се
сагледа долазак потенцијално стресног догађаја. Задатак понекад подразумева
интерпретацију одређених упозоравајућих сигнала из околине. Аспинвол и Тејлор
сматрају да код људи постоји урођена тенденција орјентације према
неочекиваним и негативним стимулусима. Упозоравајуће информације о
потенцијалним стресорима, осим преко спољашњих знакова, могу доћи и из
процеса размишљања. Размишљење о задацима може довести до увида да се неки
задатак мора завршити пре него отпочне неки други. Независно од тога да ли
знаци упозорења долазе изнутра или споља, евидентне су бројне индивидуалне
разлике у способностима детектовања потенцијалних стресора. Способност може
зависити од орјентације према будућности, јер неки појединци више од других
размишљају о будућности и више планирају унапред. Да би се особа понашала
проактивно она мора да мења текуће понашање и буде способна да антиципира
будућност.61
Трећа фаза се назива иницијалном проценом и састоји се од прелиминарне
процене текућег („Шта је ово?“) и будућег („Шта ће од овог вероватно постати?“)
статуса потенцијалног стресора, као и са њима повезаних процена типа „Да ли би
требало да се забринем због овог?“62Тек када је стресор опажен онда долази до
ових процеса. Иницијална процена наступајућих стресора садржи два међусобно
повезана задатка: дефинисање проблема и регулацију узбуђености.
Проблеми се на почетку могу чинити по обиму мали, а по облику нејасни.
Како би иницијална процена могла да доведе до проактивног превладавања,
постоји потреба да појединац да смисао магловитим стимулусима. Тако
заступници социо-когнитивног приступа мисле да се смисао придаје помоћу већ
постојећих шема. На то која ће шема бити евоцирана утиче неколико фактора.
Истакнути знаци ће бити примећени и изазвати одговарајућу шему. Снажни знаци
такође ће бити примећени. Моћне шеме ће изазвати и недавни главни или
доступни знаци. Репрезентативност је један од важних критеријума за евоцирање
неке шеме, јер је репрезентативан сценарио тај који се у великој мери подудара са
ранијим шемама неке особе.
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Иницијални напори превладавања као четврта фаза представљају
предузете активности за које се мисли да ће спречити или минимизирати оне
стресоре који су опажени или потенцијални. Аспинвол и Тејлор63 мисле да је
успешно проактивно превладавање увек активно и да није избегавајуће. То
укључује или когнитивне активности (планирање) или бихејвиоралне активности
(тражење информативне подршке) и предузимање прелиминарних активности.
Прелиминарни напори превладавања зависе од начина дефинисања проблема од
стране неке особе у претходној фази. Ситуација која се опажа као подложна
променама довешће до повољне процене решавања проблема, као и до
одговарајућих акција. Пресудан утицај може имати уверење особе да је способна
да отпочне активности за ефикасно решавање проблема и отклањање стресора.64
Проактивни напори ће бити угрожени ако особа неповољно процени могућност
контроле ситуације.
Још један важан задатак ове фазе проактивног превладавања је доношење
одлуке о избору стратегије, као и активностима које треба предузети. Избор
зависи пре свега од природе проблема и не може бити универзалан. Јединствено
правило које важи за већину је да људи улажу снагу и напор само онда када опазе
да проблем постоји, да је он дуготрајан и снажан. Код суочавања са малим
проблемима човек улаже мало напора, а кад су велики онда је и напор већи. „Као
предиктори избора стратегија, који се тичу индивидуалних разлика, истакли су се
уверења о контроли и оптимизам. Особе које су уверене у могућност да
контролишу свој живот и које су оптимистичне, радије бирају активне него
избегавајуће облике превладавања.“65 На другој страни, неуротицизам показао се
да је повезан са избегавајућим облицима превладавања.
Последња фаза проактивног превладавања је елицитација и употреба
фидбека (feedback) и односи се на добијање и употребу фидбека у развоју
стресног догађаја. То се односи на начин како се он развијао и да ли је променио
облик, на ефекте предузетих прелиминарних напора, тј. да ли су били успешни
или нису и да ли везано за догађај постоји потреба за улагањем додатних напора.
Информације које се добију могу се користити за процену потенцијалних
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стресора и потребу њихове ревизије, али и за модификацију стратегија како би
дошло до њихивог неутралисања.66
Основна претпоставка проактивног превладавања је да активни облици
превладавања омогућавају више иформација о потенцијалном стресору и да се оне
могу користити у каснијим покушајима суочавања. После елицитирања
информација о потенцијалном стресору, неопходна је способност људи да
процесуирају те информације, а на основу њих ревидирају своје процене и
стратегије превладавања. У случају иницијалног неуспеха очување мотивационих
и когнитивних снага може бити веома тешко. Ако дође до неуспеха код покушаја
да се неутралише или спречи стрес то може довести до угрожавања каснијих
покушаје да се користи фидбек у решавању стресних ситуација. И овде могу доћи
до изражаја индивидуалне разлике међу појединцима, па су у том смислу
испитивани самопоштовање, оптимизам, уверења о контроли, али резултати који
су добијени нису једнозначни па се не може предвидети које ће се особе понашати
на конструктиван начин у сусрету са неуспехом или нерешивим проблемом.67 За
ову фазу од посебног значајна може да буде мрежа социјалне подршке.
Проактивно превладавање подразумева онај догађај који још није наступио и који
је нејасан по свом интензитету и облику. Процену о адекватности урађеног и
припреме најбоље може пружити социјална мрежа. Пошто људи о својим
акцијама траже информације од других оне се могу користити за поновно
интерпретирање потенцијалних стресора, као и за изналажење нових стратегија
како би се суочили са претњом.
2.6. Улога емоција и когниције у процесу стреса
Постоје различите стресне ситуације, а људски живот их је пун. Међу
бројним дефиницијама су био-медицинске које стрес представљају као одговор
организма на неповољну стимулацију и психолошке које стрес схватају као
интеракцију особе и околине. Истраживања су најчешће усмерена на природу
стресора, док психолози у здравству истражују удружене ефекте особе и околине
на патологију, уз посредовање различитих удружених фактора попут социјалне
подршке и суочавање.68
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На основу различитих схватања стреса у стресном процесу се разликују три
перспективе:
1. Заснована на одговору – где је фокус на реакцији организма на неку
неповољну ситуацију. Овде се разликују појмови стресор (надражај) и стрес
(одговор), а предност се даје психолошком одговору у односу на природу
стресора. Оваква перспектива доминира у био-медицинским наукама, док је у
психологији критикована јер занемарују емоције и конгицију.
2. Заснована на надражају – у којој се много више пажње придаје
карактеристикама стресора јер се мисли да свака критична ситуација има своје
јединствене захтеве, који карактеристично оптерећују личне ресурсе суочавања и
подстичу специфичне одговоре. Основни недостатак ове перспективе је негирање
чињенице да појединци различито перципирају на исте догађаје.
3. Конгитивно-трансакциона перспектива – на стрес гледа као на процес који
је инициран и који се одржава на основу личних когнитивних процена ситуације и
ресурса за суочавање. Наглашава се континуирана, реципрочна природа
интеракције између особе и околине. Психолошки стрес особа процењује као
превише захтеван у односу на њене адаптивне ресурсе, а истовремено као
угрожавајући за њену добробит. Ово је перспектива која се највише истражује у
психологији и на којој се темељи тумачење стреса.
Лазарус69је сматрао да су, у одређивању да ли је ситуација опасна или
претећа, когнитивни процеси централни, и да когниција одређује да ли ће се стрес
јавити и какве ће емоционалне реакција бити. Лазарус је указивао на
једноставност свесности, јер особа мора да буде свесна догађаја пре него што
реагује на њега. Постоји дилема о томе да ли је та свесност првенствено
емоционална или рационална, односно, да ли људи прво постају уплашени и
бесни па тек онда проналазе разлог за та осећања, или пак прво препознају и
дефинишу ситуацију која представља претњу, а тек онда реагују на њу. Одговор
на ова питања је потврдан, јер се прво у неким ситуацијама реагује емоционално,
а тек касније се размишља. У другим ситуацијама се дешава да особа не реагује
све дотле докле схвати у потпуности постојање претње која је садржана у
одређеној ситуацији.70
Став је био да је свест јединствена, а да су неуролошки процеси
секвенцијални: најпре се дешавају емоционални процеси, а затим когнитивни или
обрнуто. Савремена неуропсихолошка истраживања, међутим, јасно показују да
свест није јединствена, него подразумева истовремено одвијање више процеса
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који мање или више могу бити независни.71 Пошто се емоционални процеси
доминантно дешавају у десној хемисфери, а рационални у левој, онда не
изненађује да се обе врсте процеса одигравају истовремено и не морају да буду
повезане у каузалном смислу. Лазарус се у свом раду72 јасније одређује по питању
природе процеса процене догађаја. Он сматра да постоје два начина како се
значење приписује различитим ситуацијама. Први је под вољном контролом,
свестан и намеран, док је други неподложан вољној контроли, аутоматски и
несвестан, али оба начина често функционишу симултано и паралелно, а у
појединим ситуацијама могу да буду у контрадикцији. „Као илустрацију за ово
Лазарус наводи фобије, код којих су појединци свесни да вожња лифтом или
авионом (у највећем броју случајева) није опасна, а ипак су у тим ситуацијама
преплављени страхом.“73
3. КОРОНАРНА БОЛЕСТ СРЦА
У нашој цивилизацији коронарна болест срца представља примарни узрок
морбидитета и морталитета и она се сматра узроком за готово четвртину свих
смрти било директно или индиректно. Смањена прокрвљеност срчаног мишића и
смањена количина кисеоника и хранљивих материја доводи до брзог умарања
овог мишића. Пацијент ово осећа као напад ангине пекторис, док узнапредовали
стадијум и озбиљније стање могу довести до акутног инфаркта миокарда или
изненадне смрти. Коронарна болест срца обухвата: ангину пекторис (стабилну и
нестабилну), акутни инфаркт миокарда, и изненадну смрт.74
Што се тиче коронарне болести срца она погађа људе свих раса и представља
водећи узрок смртности код оба пола. Болест ангина пекторис преовладава код
мушкараца и они чине око 70% пацијената. Што се тиче старости мушкарци који
су оболели од ангине пекторис се креће од 40 до 60 година, а код жена то је од 65
до 75 година. Смртност од коронарне срчане болести је три пута већа код
мушкараца него код жена.75
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3.1. Ангина пекторис
Ангина пекторис представља симптом исхемије миокарда, а резултат је
нарушене равнотеже између доступности и потребе за кисеоником миокарду. Због
атеросклеротских промена или коронарног вазоспазма, код болесника са
коронарном артеријском болешћу, ограничена је способност повећања
коронарног крвног протока, па тако при напору или стресу потребе миокарда
превазилазе миокардну расположивост кисеоником и онда доводе до привремене
исхемије и ангинозног бола. Бол у грудима се описује као осећај стезања и
притиска или као осећај гушења које се јавља у току или након физичког или
емотивног напора, након тешког оброка и сл.76 Бол се може осетити у пределу
левог рамена или са унутрашње стране леве руке, низ леђа између лопатица, у
грлу, доњој вилици или зубима. Често је овај осећај више нелагодност него прави
бол. Има карактер наизменичног смањивања и појачавања најчешће траје до 10
минута.77 Показало се да тежина бола у грудима није у корелацији са патоанатомским супстратом, патофизиолошким следом догађаја и најтежим
компликацијама. Бол у грудима је најчешћи разлог због кога се пацијенти јављају
у амбуланту. Бол у грудима се може класификовати као: типична ангина,
атипична ангина и несрчани бол.78
Ангина пекторис има неколико облика79:
1. Стабилна ангина пекторис је „клинички синдром који се карактерише
дисконфором у грудима, вилици, раменима, леђима или рукама, типично
провоцираним напором или емоционалним стресом, који попушта при мировању
или на примену нитроглицерина.“80 За њу је карактеристичан бол или нелагодност
у грудима. Бол је проузрокован исхемијом миокарда, али код ове болести код
миокарда не постоји некроза, изазвана физичким напором или емоционалним
стресом. Карактеристично је да бол пролази после неколико минута одмора.
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Присуство ангинозног бола углавном означава атеросклеротско оштећење
коронарних артерија. Пацијент болује од стабилне ангине уколико му се бол
појављује у сличним ситуацијама, при одређеном степену напора који је
индивидуално различит. Бол најчешће пролази након десетак минута одмора, али
се може поновити са малим дневним променама у интензитету.
2. Нестабилан ангина је термин који се везује за нагло погоршање ангине и
тада напади постану јачег интензитета, али се и чешће понављају. Њих узрокује
мањи степен напора него раније, а напад ангине се може десити и при одмарању.
Нестабилна ангина пекторис настаје услед пуцања атеросклеротског плака на
крвном суду и тада долази до смањења лумена тог крвног суда. Нестабилна
ангина најчешће претходи инфаркту миокарда.
3. Варијантна ангина је резултат грча коронарних артерија и најчешће је
удружена са коронарном атероскелерозом. За њу је карактеристично да се бол
јавља у стању мировања, а може и да пробуди пацијента из сна, али се не јавља
при напору.
3.2. Акутни инфаркт миокарда
Акутни инфаркт миокарда је један од најтежих облика испољавања
исхемијске болести срца. Он се налази на самом врху морбидитета и морталитета
у великом броју земаљама света. Основу овог обољења, у патоанатомском смислу,
чини атеротромбоза и ако је атерогенеза есенцијална за настанак исхемијске
болести срца, настајање тромба на руптурираном атеромском плаку је критични
догађај који уводи у акутне коронарне синдроме, па и у акутни инфаркт миокарда.
Руптура нестабилног атеромског плака може да настане у сваком моменту, а
настанак тромба следи брзо на оштећеном ендотелу. Акутни инфаркт миокарда у
данашње време је један од водећих узрока умирања у свету и код нас и то га чини
веома важним медицинским и социјалним проблемом.81
Стрес који је удружен са акутним инфарктом миокарда може да испровоцира
широки варијетет емоционалних одговора. Борба пацијента са стресом,
захваљујући механизмима одбране, има сопствени механизам прилагођавања,
када настане акутни инфаркт миокарда или нестабилна ангина пекторис. Постоје
и неки предвидиви емоцинални одговори. Сматра се да велика здравствена криза
настаје наглим почетком акутног коронарног синдрома, а он је потенцијално
фатална болест. Акутни инфаркт миокарда је стање које највише личи осећању
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жалости, финансијском губитку или акциденту. Оно почиње изненада и без
упозорења.82
Ова врста акутне преципитирајуће кризе од особе захтева хитну мобилизацију
психолошких адаптационих механизама. Мобилизација
адаптационих
механизама има за циљ умањење претње физичком и емоционалном интегритету.
Сви аспекти функционисања особе тада су нагло и привремено поремећени, а
посебно:
1. Интраперсонални живот - самопроцењујући и сопствени концепти и
емоционална стабилност,
2. Физички капацитети и
3. Интраперсонална ситуација - улога породице, учешће социјалне групе и
финансијски статус.
Након развоја акутног инфаркта миокарда, емоционални одговор и стратегија
животне борбе коју користи особа повезана је са одређеним бројем фактора. За
самог пацијента ови фактори имају различит значај у функционисању, а који се
према својој природи утицаја групишу као83:
1. Психичка структура личности, антропометријске и конституционалне
особености, емоционална стабилност;
2. Претходно искуство са болешћу и стресом, преморбидна личност, тежина
болести и опште стање организма;
3. Однос са лекаром и другим здравственим особљем;
4. Финансијска ситуација, питање даљег радног статуса, као и прихватања од
стране окружења и
5. Међусобни односи са породицом и емоционална подршка породице.
Ако третман акутног инфаркта миокарда није одговарајући он може да
постане акутно и/или хронично стање. Опоравак након акутног инфаркта
миокарда углавном има релативно некомпликован ток. Искуство показује да
готово сви пацијенти на ову болест реагују готово исто, односно као и на сваки
неочекивани стрес, а то је психичким шоком, депресијом, бесом и љутњом,
неповерењем, негирањем, али на крају долази до прихватања здравствене
ситуације.84
У одређеним случајевима емоционални стресор може да буде један од фактора
ризика па уколико доведе до слома адаптивних способности, долази до појаве
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стреса. Елементи као што су недовољна физичка активност, храна богата мастима
и угљеним хидратима, пушење и сл. погодују настанку кардиоваскуларних
болести. Зато када се ради о антистрес заштити прво треба идентификовати
стресоре и направити разлику између њих. Веома је важно да се разликују
стресори који претходе болести (преегзистентни стресор) од оних стресора који су
узроковани од стране саме болести, тј. коегзистентни стресори као што су
хипертензивна криза или акутни инфаркт миокарда као акутна соматска
угрожавајућа стања. Посебну групу чине стресори продуженог дејства после
акутне болести, који могу бити изазвани бригом од инвалидизације, као и
постегзистентни стресори.85
У циљу лечења и што боље прогнозе болеснику је потребна помоћ у
прилагођавању на непријатна догађања, тј. на све што чини „life stress''. Да би се то
постигло, поред лекара опште медицине и лекара специјалисте, неопходно је
учешће психотерапеута, који може, уз процену карактеристика личности
болесника и упознавања његове животне средине, да планира психотерапију као и
друге терапијске и рехабилитационе приступе.86
3.3. Напрасна срчана смрт
Напрасна срчана смрт је неочекивана смрт. Њој нису претходили знаци и
симптоми или су они постојали само у трајању мањем од једног сата. Код једне
четвртине дешавања напрасна срчана смрт је једина клиничка манифестација
срчаног обољења. Негде око 80% случајева у узрочној основи је исхемијска
болест срца.87 Напрасна срчана смрт се веома ретко догађа ако нема структурних
обољења срца. Смрт је прекид свих виталних функција, а њој претходе88:
1. Кардиоваскуларни колапс, који представља нагли губитак ефективног
протока крви настао услед кардијалних и/или периферних васкуларних
фактора и
2. Сardiac arrest који је прекид пумпне функције срца и који, ако се успешно
интервенише, може бити реверзибилан. Ако се не интервенише или ако је
интервенција неуспешна, он постаје иреверзибилан, односно води смртном
исходу.
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Пошто се разликују мишљења и покушаји дефинисања, који су везана за
напрасну смрт, а која дају клиничари, патолози, кардиоваскуларни епидемиолози
и научници, та појава захтева операционалну и прецизну дефиницију. Ова смрт
настаје из различитих патогенетских стања и механизама па зато, поготову због
контекста дефиниције времена и неочекиваности, ниједна од важећих дефиниција
не задовољава у потпуности. Најшире прихваћена дефиниција напрасне срчане
смрти гласи „напрасна срчана смрт је природна смрт услед срчаних узрока,
најављена наглим губитком свести у току једног сата од почетка акутних
симптома у особе која је могла имати преегзистентно срчано обољење, при чему
су време и начин смрти ''неочекивани''. Такође, преегзистентна срчана болест
може, али не мора, бити позната, али су време и начин смрти неочекивани.“89У
овој дефиницији су инкорпорирани сви кључни елементе: ''природна'',
''неочекивана'', ''брза'', ''моментална'', а она истовремено консолидује све
претходне дефиниције јер су оне међусобно биле конфликтне.
Везано за напрасну срчана смрт потребно је утврдити и размотрити четири
битна фактора, а то су: продроми, почетак, cardiaque arrest и биолошку смрт, од
којих су најважнији почетак терминалног догађаја и клинички cardiac arrest. Од
већине је прихваћено да до настанка напрасне срчане смрти долази у првом сату
од тренутка када су се појавили драматични симптоми.Дефиницијом ове врсте
смрти обухваћене су и смрти које су настале у току 24 часа, колико је протекло од
момента акутног разбољевања или развоја смртне агоније.90
Као први или последњи корак болести, која је до тада била скривена, јавља се
напрасна срчана смрт. Један од најчешћих узрока напрасне смрти је коронарна
атеросклероза, а то потврђују и многобројне судско-медицинске и патолошкоанатомске експертизе. Понекад , не само да не може да се предвиди њено
наступање, већ се ни уобичајеним техникама у post mortem испитивањима, не
може утврдити њен узрок. Постоји претпоставка да су разлози напрасне срчане
смрти садржани у патогенетској основи ове болести: „минимална оштећења
кардиоваскуларног система на ''критичним местима''; екстремни патофизиолошки
рефлекси; оштећења на субцелуларном нивоу и комбинације претходних
чинилаца, што је случај у стресу.“91
Иако се још увек, ни поред најсуптилнијих дијагностичких поступака и
метода, не може са сигурношћу дати прогноза настанка, неопходно је трагати за
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ризицима који могу довести до таквог исхода. Један од окидача за њен настанак је
и стрес. „Историја људског рода пуна је примера изненадне, нагле или напрасне
смрти у стресу, а савремено доба тим примерима још више обилује, јер је људски
род изложен разноврсним, психичким, физичким (акутним понављајућим или
хроничним, а , пре свега, психо-социјалним) стресовима који прете да угрозе
човечанство.“92
3.4. Повезаност стреса и коронарне болести срца
Психосоцијални процеси којима неки организам реагује на стрес веома су
комплексни. Дуготрајно излагање стресним ситуацијама у животу и раду доводи
до повећане осетљивости особе на многе болести, па тако и на коронарну болест
срца. Када је таква особа изложена и другим факторима ризика, код ње ће брже
доћи до обољења или смрти него код особе која није била изложена некој врсти
стреса.93
Веза између хроничног стреса и коронарне болести срца није у потпуности
јасна јер је врло тешко измерити јачину стреса. Познато је да одређени животни
догађаји попут болести члана породице, дуготрајни лоши социјални услови или
губитак посла представљају стресогене факторе, али степен њиховог дејства на
коронарну болест срца тешко је одредити. Чињеница је да је одговор на стресоре
индивидуалан и нарочито зависи од функција централног нервног система,
социјалног статуса и претходног искуства. Хронични стрес доводи до различитих
физиолошких промена као што су промена крвног притисак, нивоа шећера,
липида, хормона, пулса, као и до аритмије и гојазности. Такође стрес доводи и до
одређених промена у понашању као што су промене у исхрани, физичкој
активности, пушења, алкохолизма, поремећаја спавања итд.94
Са друге стране, неке епидемиолошке студије су обезбедиле јасне потврде да
психосоцијални фактори имају велики допринос патогенези и испољавању
коронарне болести, а међу њима се најчешће помињу фактори типа личности и
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карактерних особина, анксиозност, депресија, социјална изолованост и хронични
стрес.95
Многобројна научна истраживања дала су потврду да стрес, мада још увек
није до краја разјашњена његова патогенеза, има значајну улогу код настанка
инфаркта миокарда. Улога поремећаја неурорегулације и компензацијских
механизама још увек се, и поред тога што велики број истраживача сматра да
постоји могућ патогенски моменат, не може довољно проценити. Најактуелније
социјално-медицинске проблеме чини ''сурови тријас'' а то су ангина пекторис,
акутни инфаркт миокарда и напрасна срчана смрт. Сви ови облици болести су са
различитим нивоима ризика и компликација, који су врло често непредвидљивог
тока и прогнозе.96 Веома је значајно познавати факторе ризика и предсказатеље
настанка коронарних срчаних болести, јер се њихово значење може степеновати и
рангирати, а самим тим и говори о могућој превенцији. Сматра се да је набоља
превенција она која полази од здравог човека, као и да примарна превенција од
коронарне болести започне што је могуће раније, а то подразумева борбу против
свих фактора ризика, укључујући и све врсте стресова-97
У групу пролазних чинилаца ризика убрајају се ментални и емоционални
стресори чији ефекат је израженији ако егзистирају са променама насталим на
коронарним артеријама. Савремени начин живота репродукује разноврсне и
многобројне стресове, а посебно менталне и психосоцијалне, и они се појављују у
различитим животним сферама.98 Посебан утицај имају емоционални стресови ,
који могу да буду изражени кроз разна афективна стања и конфликтне ситуације.
„Одговор организма на емоционалне стресоре изражава се кроз многобројне
неурохуморалне, ендокрине, хемодинамиске, биохемијске промене и имуне
одговоре, чије је дејство интензивније када он асоцира са другим факторима
ризика.“99
Стресне ситуације као што су осећање страха, узбуђење, гнев, љутња, бес,
весеље, полагање испита, јавни наступ итд. доказано су повезана са коронарним
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болестима.100 Могућности адаптације на повећане психичке захтеве у конкретним
животним ситуацијама код савременог човека су ограничене и због тога треба
посебно водити рачуна на сваки симптом који указује на могућност постојања
коронарне болести срца.101
Постоји много нагађања о утицају менталног стреса на настанак напрасне
срчане смрти, као и значајан број претпоставки и дилема, али такође постоји и
значајан број конструктивних научних расправа о могућој вези између изненадне
смрти и психичких стања попут депресије, страха, беса, туге, очаја,
беспомоћности и велике радости.102 „Није реткост да у свакодневном животу
чујемо да се неко разболео од превелике бриге, да је инфаркт миокарда наступио
после развода брака или да је проблем у раду нашег имуног система резултат
дуготрајне исцрпљености изазване хроничним стресом.“103
3.5. Професионални стрес и коронарна болест срца
Људи који немају посао доживљавају највећи могући стрес. Са друге стране
запослени, посебно они који на радном месту трпе утицај стреса, врло често
немају одговарајућу перцепцију ни емпатију за оне људе који немају посла. Као
најчешћи узроци професионалног стреса јављају се: страх од губитка посла,
кратки рокови, премореност, недостатак подршке руководиоца, немогућност да
запослени утиче на начин рада, осећај да запослени не може да влада својим
временом ни учинком, осећај отуђености од менаџмента фирме, осећај превелике
експлоатације или неискоришћености, монотонија, „празан ход“, велики број
физичких, биолошких и хемијских утицаји.104
Стрес коме је изложен највећи број људи и који током живота свакако
најдуже траје је стрес који се доживљава на послу, тј. професионални стрес.
Друштво у данашње време све брже напредује и непрестано ради, а од појединца
се очекује да без икаквог предаха уђе у борбу са другима али и са самима собом.
Тај процес свакако захтева одређену нервну напетост. Живот у таквом друштву
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представља стални притисак који оставља последице како на физичком тако и на
менталном плану. Појам стреса се широко користи, како у науци тако и у
свакодневном животу и зато га проучавају разне науке. Различите научне
дисциплине проучавају различите аспекте стреса, али свака се интересује за
аспекте који имају највећи значај за њену област. Та разноликост указује на
ширину и значај овог проблема, јер стрес присутан у различитим сферама
људског живота, може имати различите узроке и најразноврсније последице.
Извори стреса на раду су бројни, као и последице. Последице се могу јавити: на
когнитивном плану, на емоционалном плану, на производном плану, на
здравственом плану смањује се имунитет, што доводи до различитих оболења
међу којима је и коронарна болест срца.105
Као психофизичка активност рад је професионална делатност и он
представља основу и даје смисао животу човека. Такође, рад човеку омогућава
задовољење личних и друштвених потреба. Захтеви посла и услови у којима се
обављају не представљају увек само извор задовољства, добру прилику за
самопотврђивање и развитак личности, већ врло често то је извор незадовољства,
оптерећења и стреса. Задовољство и стрес на послу су врло често у обрнутом
односу, тј. наглашен професионални стрес смањује задовољство послом. Такође је
могуће, ако особа воли свој посао, да осећа веће задовољство које смањује ниво
стреса, јер стрес је у већој или мањој мери присутан у сваком послу.106 Стрес на
послу се може посматрати као акумулација стресора, односно ситуација које су
везане за посао и које су стресне за већину запослених. Такве стуације су најава
отпуштања, дуготрајни прековремени рад итд. Ова врста стреса представља
комбинацију карактеристика личности и услова рада.
На основу когнитивног модела стреса, степен стресне реакције код
запослених у значајној мери зависи од евалуативних процена. Зависно од личних
уверења и циљева, као и због нејасних и конфузних стимулуса, људи често
селективно обраћају пажњу на стимулусе и на могуће реакције на њих. Зато
различити људи и имају различита опажања, различите ставове и различите
стратегије понашања.107
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Професионални стрес је специфична врста стреса па су специфични и
симптоми, односно реакције на стрес. Реакције на стрес на послу могу бити108:
1. Физиолошке реакције – њих чине кардио-васкуларне сметње, гастроинтестиналне потешкоће, несаница, али ови симптоми могу бити реакција и на
друга стресна збивања у другим сферама живота;
2. Мисаоне (когнитивне) – ове реакције се испољавају у виду промене у
концентрацији, незадовољству послом и тд.
3. Емоционалне – реакције које као резултат имају анксиозност, досаду,
фрустрације, изолацију итд.
4. Понашајне (бихевиоралне) – реакције које обухватају избегавање посла,
агресивност према сарадницима или породици, неумереност у јелу или смањени
апетит, апсентизам (изостанци с посла).
Најчешћи појам који се повезује са стресом на послу је сагоревање на послу
или „burnout sindrom“ , али он није исто што и стрес на радном месту. Синдром
сагоревања на послу представља једну од најнеповољнијих последица код
дуготрајне изложености професионалном стресу. Најчешћи знаци овог синдрома
су109:
1. Осећај физичке и емоционалне исцрпљености;
2. Губитак занимања за сараднике, неосетљивост за друге и цинизам;
3. Губитак осећаја личне вредности и негативизам везан како за себе тако и за
циљеве посла или организације;
4. Осећај беспомоћности, песимизам често праћен реченицом „Ионако се
ништа не може учинити“;
5. Непријатељство и неприлагодљивост;
6. Раздражљивост и ниска толеранција на фрустрацију;
7. Повлачење у социјалним односима;
8. Учесталији агресивни испади и сукоби;
9. Изостајање са посла;
10. Повећана употреба алкохола, цигарета, лекова и стимулативних средстава;
11. Осећај опште слабости и учестало разбољевање;
12. Комуникацијске потешкоће и преосетљивост на надражаје (звукове,
мирисе, топлоту и сл.); и
13. Физички симптоми: главобоље, болови у леђима, потешкоће при дисању,
спавању и исхрани, гастро поремећаји, итд.
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Процес сагоревања на послу се одвија постепено. Најпре се јављају превелика
очекивања заједно са идеализацијом посла, што се манифестује као потпуна
посвећеност послу, висок ентузијазам везан за посао, висок степен енергије, добри
резултати, позитивни и конструктивни ставови. Потом долази до почетног
незадовољства послом, јављају се први знаци сагоревања, као и први знаци
физичког и менталног умора. Затим настаје фрустрираност и губитак одређених
идеала, смањење радног морала, а самим тим се повећава досада. Често настају и
тешкоће у комуникацији са колегама. Честа је појава и повлачења и изолације, а
као последица свега појављују се интензивни знакови стреса.110
Запослени избегавају контактe са сарадницима, долази до тешкоћа у
комуникацији, ствара се бес, непријатељство и негативизам. Врло је честа појава
депресивности и других емоционалних потешкоћа, неспособности да се мисли и
концентрише, велика физичка и ментална исцрпљеност, као и појава већег броја
психосоматских тешкоћа. После свега долази до апатије и губитка интереса, али
и до озбиљног продубљивања знакова стреса. “Јавља се ниско лично и
професионално самопоштовање, хронично изостајање са посла, хронично
негативни осећаји везани уз посао, потпуни цинизам, неспособност комуникације
са другим особама и депресија”111
Последице овог синдрома могу бити врло различите. Дешава се да људи не
само да оду са свог тренутног радног места него у потпуности напусте своју
основну професију. Други остану у фирми у којој раде, али мењају радно место за
оно које им ствара мањи стрес. Последица овог синдрома може бити и губитак
радног елана и ентузијазма, недостатак жеље за професионалним развојем, али и
„бројање дана“ до пензије.
Окружење у којем човек ради обилује факторима који могу да постану
стресори и изазову професионални стрес, па су то: карактеристике радног места,
карактеристике посла, међуљудски односи на послу, организациона структура и
клима и физички услови и технологија.112
3.5.1. Карактеристике радног места
Када се ради о стресу на радном месту постоје четири карактеристике радног
места које могу утицати на ниво стреса113:
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1. Неодређеност радне улоге - представља ситуацију у којој особа добија
неадекватне информације о томе што треба да ради. Неодређеност улоге се
односи на неконзистентност понашања појединца у организацији у односу на
улогу. Ситуација није јасна и нису јасно дефинисане одговорности па појединац
не зна за шта је он лично одговоран.
2. Преоптерећеност послом – се односи на број очекивања која се намећу
запосленом или ако постоји превише захтева од њега. То је ситуација кад
запослени није у могућности да обави свој редован посао. Разликује се
квантитативна преоптерећеност и она се дешава кад запослени нема времена да
обави све што се од њега тражи и квалитативну преоптерећеност која настаје онда
ако запослени сматра да својим вештинама није дорастао задацима које треба да
обави.
3. Недовољно оптерећење – присутно је кад капацитети нису у потпуности
„искоришћени“ и тада се радник професионално не развија. Ово се често дешава у
ситуацији ако се људи запосле на радно место за која су преквалификовани.114
4. Конфликт радне улоге - се може разматрати с више гледишта: кад захтеви,
притисци и очекивања на појединца интерферирају с друге особе; кад су добијени
задаци у колизији са системским вредности запосленог или учесника изван
организације, као што могу бити странке, купци или држава; кад особа добија
задатке које није могуће испунити јер се међусобно „поништавају“. Конфликт
улога јавља се ако се појединац нађе у ситуацији дивергентних очекивања од
улога. „Најчешће је то онда када појединац сматра да захтеви једне улоге могу
довести до компликација у извршавању захтева које тражи друга улога.
Екстремни случај оваквог конфликта имамо у ситуацији када су захтеви две или
више улога контрадикторни“115
3.5.2. Карактеристике посла
Карактеристике посла се односе на сменски рад, понављање истог посла и
природу задатака. Код послова који су монотони (репетитивни) постоји већа
вероватноћа за појаву стреса. Рад у сменама је појава којом је обухваћено око 20%
радне популације као што су послови у здравству, производњи, полицији итд.
Међутим, сви људи немају једнаке предиспозиције за такву врсту рада јер се
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људско функционирање одвија у ритмовима који су уско повезани са променом
дана и ноћи.116
Такав начин рада уједно значи да су запослени у то време издвојени од своје
породице и пријатеља, а то изазива стрес и код њих и код њихових ближњих.
Природа задатака односи се на њихову разноликост, могућност интеракције,
аутономију, одговорност и сл.
3.5.3. Међуљудски односи на радном месту
Према истраживањима постоје три групе односа које су стално повезане са
стресом на радном месту. Те групе чине односи с колегама, однос с надређеним и
односи с пословним партнерима или клијентима. Када се ради о односима с
колегама они са једне стране могу бити социјална подршка и могу доприносити
смањењу стреса, док са друге стране, ако су лоши односи с колегама они могу
изазивати претњу код запосленог. За смањење стреса није увек довољна само
побољшана комуникација везана за посао, већ је потребно и да се унапреди и
неформална веза која се ствара уз кафу или чај, али и на нивоу читаве
организације.117
Извор стреса могу бити и односи с надређенима, а то зависи од стила
руковођења, јер сваком одговара различит стил руковођења. Због велике количине
одговорности некад и сам надређени може бити под стресом, а то се опет
одражава на запослене. Код особља у болницама, судницама или у другим
професијама које имају директан контакт са људима, тј. корисницима услуга или
помоћи, посао може бити јако стресан. Још једна ствар у тим професијама може
изазвати стрес, а то је недостатак позитивне повратне информације.118
3.5.4. Организациона структура и клима на радном месту
Три фактора су врло битна у контексту организације и то: организациона
структура, организациона култура и позиција унутар организације.
Организациона структура може бити већи стрес у централизованим
организацијама где постоји мања могућност утицаја на одлуке. Организациона
култура може бити нарочито стресна ако је један од њених фактора висока
компетитивност, а то може укључивати и претрпаност послом. Позиција унутар
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организације је стреснија ако се особа налази на „доњем делу“ хијерархије, као
што је ниже руководство, радници, техничари, секретарице итд.)
3.5.5. Физички услови и технологија
Као што рад може да изазове стрес, тако рад може да буде и начин суочавања
са стресом. Радећи човек се осећа корисно и ефикасно, свесним трудом и радом
он може да реши много ситуација.
Увођење нових технологија има нарочито велики утицај на старије раднике
од којих се очекује да мењају дугогодишњи начин рада и прилагоде новом начину
који је бржи и који захтева ново учење или обучавање. Још један и свакако већи
проблем од претходног је тај што нова технологија неминовно доводи до вишка
запослених. Савремена информациона технологија људе оптерећује великим
бројем информација. „Као што је покретна трака довела до изражене монотоније у
раду и осиромашења радника у интелектуалном погледу, тако савремена
технологија осиромашује међуљудску комуникацију“119
4. ПРЕТХОДНА ИСТРАЖИВАЊА У ВЕЗИ СТРЕСА И КОРОНАРНЕ
БОЛЕСТИ СРЦА
Стрес има значајну улогу у настанку многих болести. Радови из области
кардиолошке психосоматике у највећем обиму обухватају улогу стреса у настанку
и развоју коронарне болести срца. У радовима је у много већој мери обухваћена
улога акутног стреса од улоге хроничног који је везан за свакодневни живот.
Истраживање које је спровела Марина Хаџић Пешић120 обухватило је утицај
економских и социјалних прилика на коронарну болест срца. У многим европским
земљама уочен је пораст обољевања од коронарне болести срца, а сматра се да су
разлози за такву ситуацију економске и социјалне прилике, много већа
изложеност стресу и значајна психолошка реакција на стрес. Ово истраживање
обухватило је узорак од 340 испитаника. Испитаници су били подељени у две
групе и то експерименталну и контролну групу од по 170 испитаника.
Експерименталну групу чинило је 170 испитаника који су оболели од коронарне
болести срца. Од тог броја 85 испитаника је чинило групу која је преживела
акутни инфаркт миокарда, а 85 испитаника је чинило групу код којих је урађена
хирушка реваскуларизација миокарда (aorto-koronarni by pass). Контролну групу
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од 170 испитаника чинила је група без болести кардиоваскуларног система као и
других хроничних болести. Испитаници су били старости између 37 и 77 година,
односно њихова просечна старост је била 56,11 година. Укупан узорак обухватао
је 264 особа мушког пола (77,6%) и 76 особа женског пола (22,4%). Обе групе,
експериментална и контролна, биле су уједначене по полу и узрасту. Овакав
одабир испитаника извршен је због контроле утицаја како пола тако и старости на
појаву коронарне болести срца.
Испитаници су били систематизовани према полу, старости и образовању.
Оболели од коронарне болести срца су први пут преживели инфаркт миокарда
или хирушку интервенцију. Циљ истраживања је био да се утврди постојање
акутног и хроничног стреса у времену од 24 часа који су претходили инфаркту
миокарда или првом ангинозном нападу. Догађаји који су могли да изазову код
болесника нагли вегетативно-биохемијски одговор, у та претходна 24 часа, узети
су као акутни стресори.
Стресори који су претходили овим догађајима били су разврстани у више
категорија:
1. Смрт блиског члана породице,
2. Насилна промена места становања,
3. Озбиљна болест члана породице,
4. Губитак посла,
5. Развод и
6. Остало.
У оквиру хроничног стреса испитивана је изложеност конфликтним
ситуацијама у кући и на послу.
У оквиру резулттата испитивања показало се да је велики број оболелих био
изложен акутном стресу на послу пре настанка болести. Испитаници контролне
групе су такође били изложени истом акутном стресу, али у знатно мањој мери.
Исти резултат је добијен и када се ради о стресу којем су испитаници били
изложени у ситуацијама код куће. Код највећег броја испитаника акутни стрес у
виду губитка посла је имао велики утицај, док је животни догађај, као што је
озбиљна болест члана породице, највише утицаја имао код испитаника у групи са
инфарктом миокарда.
Ово истраживање је показало да познавање фактора ризика за настанак
коронарне болести срца у кардиологији омогућава напредак посебно у
превенцији. Смањење морталитета од ове врсте болести лежи у чињеници да
сагледавање свих фактора ризика и модификација макар и једног од њих може да
да позитивне резултате.
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Курд и сарадници121 су извршили истраживање у Карачију. Многи извештаји
указују на то да катаклизмични догађаји могу да доведу до инфаркта миокарда
или изненадне смрти, али и да различити облици стреса утичу на развој и ток
коронарне болести срца. У прошлости се сматрало да психосоцијални фактори
представљају потенцијалне ризичне факторе, али да нису имали независни
ефекат. Након тога је низ проспективних студија испитивало повезаност између
различитих облика стреса и развоја и прогнозе коронарне болести срца, па је
направљено мноштво прегледа, како наративних, тако и систематских. Ова
студија је рађена са циљем да процени хипотезу о повезаности психолошког
стреса са инциденцијом коронарне болести срца.
Узорак у студији обухватао је 60 пацијената старости од 35 и више година
којима је дијагностификована коронарна болест срца. Пацијенти обухваћени
студијом су у Цивилну болницу у Карачију примљени у периоду од 1. јануара до
31. марта 2012. године. Испитивањем су обухваћени подаци о старости, полу,
висини, тежини, крвној групи и етничкој припадности. Стресни догађаји су
процењивани путем скале за процену стреса, само је извршена измена тако што је
изостављено питање о употреби алкохола и „стрес за Божић“ замењен „стресом за
Бајрам“. Обрађени су и подаци о повезаности нивоа стреса са старошћу, полом и
индексом телесне масе пацијената.
Добијени резултатаи истраживања показали су да је од 60 пацијената висок
ниво стреса имало 60%, и то код мушке популације 56% а код женске чак 75%.
Такође је утврђено да се ниво стреса разликовао међу старосним групама и то
тако што су виши ниво стреса имали пацијенти млађи од 65 гонина него они који
су били старији од 65 година. Откривено је да су старији људи ређе показивали
бес као одговор на проблеме него што су то чинили млађи људи. Повезаност
стреса и телесне масе показала је да виши ниво стреса имају пацијенти са
нормалним БМИ-ом него они који су имали прекомерну тежину. Резултати
повезани са испитивање стреса и полa болесника показали су да су жене имале
већи степен стреса него мушкарци што се повезује са карактеристикама личности.
Студија је показала да постоји повезаност између било ког облика
психолошког и свакодневног стреса са коронарном срчаном болешћу. Утврђено је
да постоји телесни одговор на доживљени стрес или изненадни догађај који
човеку доводе до промене живота и да они значајно могу да утичу на
провокацију, прогресију и прогнозу коронарне болести срца. Осим тога стрес
може бити повезан и са другим познатим факторима ризика као што су гојазност
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и старост. Зато стрес може да буде непосредан или посредан учесник у коронарној
болести срца.
Дељанин и сар.122обавили су истраживање у оквиру Института за јавно
здравље, Центар за контролу и превенцију болести у Нишу. Циљ рада је био да се
испита повезаност стресних животних догађаја и акутног инфаркта миокарда.
Испитивање је вршено у популацији града Ниша, а период испитивања је био од
1998. године до 2000. године. Студија је обухватила укупно 200 испитаника од
којих је било 100 особа које су оболеле и још 100 компарабилних. Испитаници су
били старости између 37 и 64 године, од чега 136 мушкараца и 64 жене. Оболели
су били испитаници којима је дијагноза постављена у периоду 1998-2000. година
на Клиници за кардиологију Клиничког центра у Нишу и Институту за
превенцију, лечење и рехабилитацију срчаних и реуматичних болесника „Радон“
у Нишкој Бањи. Групу од 100 контролних испитаника чиниле су здраве особе
случајно одабране и то ван здравствених установа. У испитивању је за
прикупљање података коришћена скала животних догађаја по Paykelu и његовим
сарадницима која је модификована у складу са испитиваном популацијом и
временом испитивања.
Резултати су показали да се акутни инфаркт миокарда јављао у готово свим
старосним групама после 30.године, док је нагли скок настајао после 49.године.
Старосна група од 50-59 година обухватала је највећи проценат оболелих, а
најмлађи мушкарац и најмлађа жена код оболелих имали су по 39 година. Много
је више пријављених стресних животних догађаја код групе оболелих него код
контролне групе. На основу резултата истраживања највећи ризик за настанак
акутног инфаркта миокарда представљали су догађаји као што су:
1. Велики финансијски проблеми;
2. Осуђивање или други проблеми са законом;
3. Обољење најближих и
4. Боравак у болници због дуге и тешке болести.
Истраживање је показало да је значајно већи утицај више удружених
стресогених догађаја, када се ради о настанку, развоју и прогнози акутног
инфаркта миокарда, него што је то када је у питању сваки појединачни стресор.
Дошло се до закључка да ризик расте са порастом броја стресних животних
догађаја и да је код особа са више од пет таквих догађаја ризик био највећи, а
вероватноћа за настанак болести чак 99%.
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Милошевић123 је истраживао утицај економских санкција које је спроведено
у београдским клиничким центрима где је лечено укупно 9 274 пацијента.
Истраживање се односило на утицај економских санкција на инциденцију акутног
инфаркта миокарда и обухватало је период од 1. јуна 1990. године па до 31. марта
1996. године. Резултати истраживања показали су да је у том периоду у
београдским болницама био повећан број пацијената са овим обољењем.
Показало се да је, у односу на период мира од 1.6.1990. године до 31.3.1991.
године, у периоду рата од 1.6.1991. године до 31.3.1992. године у болницама
боравило 1352 пацијената и за време првог периода економских санкција од
1.6.1992. године до 31.3.1993. године 1561 болесника. на овакво стање могао је
утицати велики број психолошких чинилаца: емоцијски стрес, социјална
издвојеност, промена начина живота, незадовољство, незапосленост и лични
губитак.
У студији се показало да су испитаници, који су од 1991. до 1999. године били
мобилисани, имали 84 пута већи ризик да оболе од акутног инфаркта миокарда
него особе које нису биле мобилисане. Особе чији су најближи чланови уже
породице били мобилисани или отишли у војску у том периоду су били чак 138
пута у већем ризику да оболе.
Боден и сарадници124 спровели су испитивање које је обухватило 2287
пацијената са исхемијом миокарда и болести коронарних артерија у 50 америчких
и канадских центара. Између 1999. и 2004. године 1149 пацијената је подвргнуто
ПЦИ (перкутна коронарна интервенција) са оптималном медицинском терапијом,
а 1138 су примали само оптималну медицинску терапију. Примарни исход је била
смрт, независно од разлога, и нефатални инфаркт миокарда током периода
праћења од 2,5 до 7 година (просечно 4,6 година). Било је 211 примарних догађаја
у ПЦИ групи и 202 догађаја у медицинско-терапијској групи.Није било значајних
разлика између ПЦИ групе и групе за медицинску терапију у узроку смрти,
инфаркта миокарда и можданог удара (20,0% према 19,5%). Закључено је да код
пацијената са стабилном болешћу коронарних артерија, ПЦИ није смањио ризик
од смрти, инфаркта миокарда или других главних кардиоваскуларних догађаја
иако је био додат оптималној медицинској терапији.
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Јовановић и сар.125 су испитивали утицај типа личности на коронарну болест
срца. На основу медицинске документације подељени су испитаници у две групе
и то групу оболелих од коронарне болести, коју је чинио 61 испитаник и
контролну групу здравих, коју је чинио 41 испитаник. Испитаници оболели од
коронарне болести нису се разликовали од здравих испитаника према полу,
старости и месту становања, али према подацима имали су нижи степен
образовања. У испитивању је коришћена Бортнерова скала, према којој је већина
испитаника из групе оболелих припадала типу А личности, а већина испитаника
из групе здравих типу Б и типу АБ. Такође се показало да је група оболелих
испитаника постигла веће скорове на Пајкеловој стрес скали животних догађаја, а
истовремено је код њих уочен већи степен психотичности и неуротичности.
Оболели су имали мањи степен екстровертности у односу на групу здравих
испитаника.
Моделом мултиваријантне логистичке регресије су показали да је изложеност
хроничном стресу, унакрсни однос 1,018; 95% интервал поверења 1,007−1,028,
значајан предиктор ризика за појаву коронарне болести, уз истовремено узимање
у обзир пола, старости, телесне ухрањеност и артеријског притиска. Испитаници
који су исказали већи степен екстровертности, унакрсни однос 0,859; 95%
интервал поверења 0,636−0,902, показали су мањи ризик за оболевање од
коронарне. Изведен је закључак да изложеност хроничном стресу и
интровертност, као црта темперамента, могу се сматрати факторима ризика који у
значајној мери доприносе развоју коронарне болести срца, независно од осталих
предиктора као што су гојазност и хипертензија.
Верхен126 је урадио лонгитудиналну студију којом је испитивана хипотеза да
свакодневни стрес може погоршати ангину пекторис. Сваког викенда у току једне
године, 42 пацијента са коронарном болешћу срца попуњавали су упитник о
уоченом стресу за претходну недељу. Такође су поново оцењивали симптоме
ангине пекторис из претходне недеље. Корелација између стреса и тежине ангине
пекторис унутар испитаника била је прилично изражена код неких испитаника, а
резултирала је средњом вредности узорка од 0,38. Коефицијенти корелације и
њихова расподела у узорку значајно се разликовала од случајне расподеле.
Вредности стреса такође су предвиђале ангину пекторис у наредној недељи.
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Мамедов и сар.127 урадили су студију и процену психолошког статуса,
укључујући ниво анксиозности и депресије, као и подложност хроничном стресу
мушкараца и жена са исхемијском болешћу срца и ангином пекторис. У студији је
било укључено 530 пацијената са исхемијском болешћу срца и ангином пекторис,
и то 300 мушкараца, просечна старост 54 +/- 0,4 године и 230 жена, средње
старости 55,7 +/- 0, 5 године. Коришћен је Редеров упитник за процену
осетљивости на хронични стрес, а болнички резултати према ХАДС скали за
анализу анксиозности и депресије. Резултати су показали да је само 22%
пацијената имало низак ниво стреса, док је код 58,5% и 19,5% ниво стреса био
средњи, односно висок. Висок стрес чешће је примећен код мушкараца (22,3%) у
поређењу са женама (15,7%). Укупно 82 и 72% мушкараца и 79, односно 71%
жена су имали различите степене депресије, тј. анксиозности. Депресија и
анксиозност клинички су се манифестовали код 38 и 42% пацијената. Није
постојала значајна разлика у стопама депресије и анксиозности између мушкараца
и жена. Закључено је да према подацима из упитника, психолошком статусу
пацијената са исхемијском болешћу срца карактерише подложност високом и
средњем хроничном стресу, као и субклиничка и клиничка анксиозност и
депресија. Није било значајних разлика у стопама психосоматских поремећаја
између мушкараца и жена. Сваки четврти пацијент је захтевао професионалну
корекцију поремећаја психолошког статуса.
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II МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

1. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА
Као што се из прегледа ранијих истраживања види, коронарне срчане болести
представљају примарни узрок морбидитета и морталитета, без обзира на расу или
пол. С друге стране, током двадесетог и почетком двадесет првог века, стрес је
постао један од највећих фактора ризика савременог човека. Стога смо одлучили
спровести ново истраживање, које би се бавило нарушавањем хомеостазе у
организму под дејством различитих стресора. У том смислу, предмет овог
истраживања био би стрес и његов утицај на коронарну болест.

2. ПРОБЛЕМ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА
Проблем истраживања: Како стрес утиче на коронарну болест срца?
Циљ истраживања је утврдити који стресори имају највећи утицај на појаву и
развој коронарне болести срца.

3. ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА
На основу постављеног циља дефинисани су следећи задаци:
1. Утврдити утицај стресора на развој коронарне болести срца код
испитаника различитог пола;
2. Утврдити утицај стресора на развој коронарне болести срца код
испитаника различите старосне доби.

4. ДЕФИНИЦИЈА ВАРИЈАБЛИ И ИНДИКАТОРА
На основу наведених проблема, циљева и задатака, у истраживању су
дефинисане следеће варијабле:
Независне варијабле (НВ):
• НВ1 - пол. Категоричка варијабла (нивои: мушки - женски)
• НВ2 - старост. Категоричка варијабла (нивои: 20-30, 31-40, 41-50, 51-60 и
61-70 година)
Зависне варијабле (ЗВ):
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•

ЗВ1 - Смрт блиске особе. Категоричка варијабла, означава учесталост овог
стресора у животу особе (нивои: никада – једном – више пута).
• ЗВ2 - Боравак у болници. Категоричка варијабла, означава учесталост овог
стресора у животу особе (нивои: никада – једном – више пута).
• ЗВ3 - Озбиљна обољења чланова породице. Категоричка варијабла,
означава учесталост овог стресора у животу особе (нивои: никада – једном – више
пута).
• ЗВ4 – Промене места боравка. Категоричка варијабла, означава учесталост
овог стресора у животу особе (нивои: никада – једном – више пута).
• ЗВ5 - Губитак посла. Категоричка варијабла, означава учесталост овог
стресора у животу особе (нивои: никада – једном – више пута).
• ЗВ6 - Финанскијски проблеми. Категоричка варијабла, означава учесталост
овог стресора у животу особе (нивои: никада – једном – више пута).
• ЗВ7 - Одвајање од важне особе у животу. Категоричка варијабла, означава
учесталост овог стресора у животу особе (нивои: никада – једном – више пута).
• ЗВ8 - Повезаност стресних догађаја са појавом симптома или погоршањем
основне болести. Категоричка варијабла, означава учесталост овог стресора у
животу особе (нивои: никада – једном – више пута).

5. ИНСТРУМЕНТИ МЕРЕЊА
У истраживању се користила метода полустандардизованог интервјуа чији је
циљ да се добију подаци о постојању акутног и хроничног стреса код испитаника.
Као стресори били су узети у обзир догађаји који су у стању да код испитаника
изазову вегетативно-биохемијски одговор. Технике које су том приликом
коришћене су:
1. Кратки структурирани упитник за социо-демографске податке,
2. Анкета за истраживање изложености стресорима, и
3. Интервју – где је био вођен разговор са особама, које су добровољно
пристале на то, а које болују од коронарне болести срца.
Наведене технике истраживања подразумевају примену одговарајућих
инструмената истраживања. Креиран је упитник за испитанике који су
учествовати у интервјуу а који се састојао из одговарајућих питања, као и анкета
за другу групу која је, поред постављених питања, имала понуђене одговоре.
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6. ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА
Приликом дефинисања хипотеза ослањали смо се на доступне резултате
истраживања Пешић (2004), Милошевић (1999), Дељанин (2007), Верхен (1997),
Јовановић и сар. (2006) итд. У складу са резултатима досадашњих истраживања
развили смо очекивање да је настанак коронарне болести срца повезан са стресом,
те смо ово очекивање истраживачким поступцима ставили на пробу:
Х1: Постоје разлике између испитаника оболелих од коронарне болести
различитог пола у односу на различите стресоре.
• Х1-а: Очекујемо да постоје разлике између мушкараца и жена оболелих од
коронарне болести срца у односу на доживљај смрти блиске особе, као стресор.
• Х1-б: Очекујемо да постоје разлике између мушкараца и жена оболелих од
коронарне болести срца у односу на боравак у болници, као стресор.
• Х1-в: Претпостављамо да постоје разлике између мушкараца и жена
оболелих од коронарне болести срца у односу на озбиљна обољења чланова
породице, као стресора.
• Х1-г: Претпостављамо да ће се мушкарци и жене оболели од коронарне
болести срца разликовати у односу на промену места боравка, као стресор.
• Х1-д: Претпостављамо да постоје разлике између мушкараца и жена
оболелих од коронарне болести срца у односу на губитак посла, као стресор.
• Х1-ђ: Очекујемо да постоје разлике између мушкараца и жена оболелих од
коронарне болести срца у односу на присуство финансијских проблема, као
стресора.
• Х1-е: Очекујемо да постоје разлике између мушкараца и жена оболелих од
коронарне болести срца у односу на одвајање од важне особе у животу, као
стресор.
• Х1-ж: Претпостављамо да постоје разлике између мушкараца и жена
оболелих од коронарне болести срца у односу на личну процену повезаности
стресних догађаја и појаве/погоршања коронарне болести срца.
Х2: Постоје разлике између испитаника оболелих од коронарне болести
различите старосне доби у односу на различите стресоре.
• Х2-а: Очекујемо да постоје разлике између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на доживљај смрти
блиске особе, као стресор.
• Х2-б: Очекујемо да постоје разлике између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на боравак у болници,
као стресор.
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• Х2-в: Претпостављамо да постоје разлике између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на озбиљна обољења
чланова породице, као стресора.
• Х2- г: Претпостављамо да ће се испитаници оболели од коронарне болести
срца различите старосне доби разликовати у односу на промену места боравка,
као стресор.
• Х2-д: Претпостављамо да постоје разлике између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на губитак посла, као
стресор.
• Х2-ђ: Очекујемо да постоје разлике између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на присуство
финансијских проблема, као стресора.
• Х2-е: Очекујемо да постоје разлике између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на одвајање од важне
особе у животу, као стресор.
• Х2-ж: Претпостављамо да постоје разлике између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на личну процену
повезаности стресних догађаја и појаве/погоршања коронарне болести срца.

7. ПОСТУПАК ИСТРАЖИВАЊА
После проучавања доступне литературе везане за стрес и коронарну болест
срца, а која је доступна путем писаних или интернет извора, одређен је узорак и
припремљен је пројекат. Интервју је спроведен на добровољној основи путем
онлајн разговора обављених у децембру 2020.године, док је анкета спроведена
путем интернет платформи и друштвених мрежа. Када су прикупљени подаци
путем интервјуа и анкете приступило се њиховом сређивању, обради,
интерпретацији и анализи.

8. УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА
Групу чини 100 особа које су оболеле од коронарне болести срца старости од
20 до 70 година које су добровољно учествовале у истраживању и по свом
слободном избору своје одговоре давале путем интервјуа или анкете. Одговори
који су добијени на оба начина, интервју и анкета, на крају су сабрани и
систематизовани. Испитаници су разврстани према полу и према старосној доби.
Међу њима се нашло 46 особа женског и 54 особе мушког пола (Слика 8.1).
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Слика 8.1: Полна структура испитаника

Испитаници су, осим према полу, разврстани и према старости у пет група и
то 20-30 година, 31-40 година, 41-50 година, 51-60 година и 61-70 година. Број
испитаника према старосним групама приказан је на слици 8-2, где је структура
приказана процентуално. У укупном броју највише испитаника је било из групе
61-70 година и то 27%, а најмање из најмлађе групе 20-30 године свега 11%
(Слика 8.2).
Слика 8.2: Старосна структура испитаника

На слици 8.3 приказана је структура испитаника према образовању, док се
образовање испитаника према полу види из графикона 8.1.
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Ознаке: ОШ – основна школа, ССС- средња стручна спрема, ВШС-виша
школска спрема и ВСС- висока стручна спрема.
Слика 8.3: Структура испитаника према образовању

СЛИКА 8.3: СТРУКТУРА ИСПИТАНИКА
ПРЕМА ОБРАЗОВАЊУ
ВШС
17%

ССС
55%

ВСС
24%

ОШ
4%

Међу испитаницима највише је оних са средњом стручном спремом, што у
просеку чини 55 (55%) од укупног броја, а најмање оних са основном школом
чији је укупан број 4 (4%). Готово четвртина испитаника 24 (24%) има високо
образовање.
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Графикон 8.1: Приказ старосне и образовне структуре испитаника

Графикон 8.1: Приказ старосне и образовне
структуре испитаника
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ОШ

ССС

ВШС

ВСС

Посматрано према животном добу код жена од укупно 27 (58,7%) оних које
имају средњу школску спрему најбројнија је најстарија генерација и то њих 8
(17,39%). Значајан је и податак да готово петина, њих 9 (19,56%) има високо
образовање а само 3 (6,52%) има само основну школу и то су припаднице
старијих генерација, док међу млађим испитаницама (20-50 година) таквих нема.
Код мушкараца нешто више од пола испитаника њих 28 (51, 85%) има средње
образовање а у тој категорији најбројнији су 8 (14,81%) припадници старосне
групе од 51-60 година. Међу мушкарцима само је 1 испитаник са основном
школом и то из категорије 61-70 година, док високо образовање има нешто више
од четвртине од укупног броја и то 15 (27,78%).

9. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА

Подаци су анализирани дескриптивном статистичком методом, при чему се
резултати изражавају квантитативно, квалитативно и процентуално, а потом се
даје анализа која подразумева њихову дискусију. За обраду података коришћен је
SPSS for Windows 20 који ради под Microsoft Windows окружењем. Резултати су
приказани табеларно. Од статистичких метода коришћен је χ²тест, који припада
групи непараметријских техника, које су идеалне у случајевима када имамо
податке мерене на номиналним (категоричким) или ординалним скалама (чији се
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износи могу рангирати). Ове технике су корисне и када је узорак мали или када
подаци не задовољавају строге захтеве параметарских техника. χ² тест овде служи
да се истражи веза између две категоричке променљиве. Свака од њих може
имати две или више категорија. Тест пореди учесталости или пропорције
случајева опажене у свакој од категорија, с вредностима које би биле очекиване да
између две променљиве нема никакве везе. Заснива се на унакрсној табели, тј. на
табели у којој су категорије једне варијабле укрштене с категоријама друге.
9.1. Анализа резултата истраживања

Одговори који су добијени током истраживања, путем интервјуа и анкете,
сабрани су, статистички обрађени и приказани у овој анализи.
Прва група хипотеза односи се на присуство разлика између испитаника
оболелих од коронарне болести различитог пола у односу на различите стресоре.
Прикупљени су подаци о стресорима у виду: смрти блиске особе, боравка у
болници, озбиљних обољења чланова породице, промене места боравка, губитка
посла, финансијских проблема, одвајања од важне особе у животу и повезаности
стресних догађаја са појавом симптома или погоршањем основне болести.
Провера хипотезе Х1-а, којом смо изразили очекивање да ће се мушкарци и
жене оболели од коронарне болести срца разликовати у односу на доживљај
смрти блиске особе, као стресорa показала је да не постоје статистички значајне
разлике између испитиваних група у односу на поменути стресор.
Из табеле 9.1 видимо да се фреквенције релативно једнако дистрибуирају те
да је незнатно више жена, у односу на мушкарце, једном доживело смрт блиске
особе, а да је нешто више мушкараца, у односу на жене, доживело смрт блиске
особе више пута. Добијени χ² није значајан ни на једном нивоу, што указује да не
постоји статистички значајна разлика између испитиваних група у погледу
доживљаја смрти блиске особе као стресора (χ²(2, N=100)=0.394, p=0.821).
Табела 9.1:Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли пол и смрт
блиске особе.

Пол
мушки
женски
Укупно

никад
9 (16.6%)
9 (19.6%)
18 (18.0%)

Смрт блиске особе
једном
28 (51.9%)
25 (54.3%)
53 (53.0%)

χ2(2)=0.394; p=0.821
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више пута
17 (31.5%)
12 (26.1%)
29 (29.0%)

Укупно
54 (54.0%)
46 (46.0%)
100 (100.0%)

Подаци приказани u табели 9.2 говоре о дистрибуцији фреквенција варијабли
пол и утицај смрти блиске особе. Из табеле се види да се фреквенције релативно
једнако дистрибуирају те да већина испитаника и испитаница наводи да је на
њихово здравствено стање смрт блиске особе имала утицаја. 72,2% мушкараца у
узорку процењује да је доживљени стрес због смрти блиске особе имао утицаја на
појаву/ток болести, док само њих 27,8% процењује да овај стрес није утицао на
њихову болест (табела 9.2). Што се тиче овог стреса и његовог утицаја на болест
код жена у овом узорку, њих 76,1% је изјавило да је овај стрес имао утицаја на
појаву и ток њихове болести. Ипак, добијени χ није значајан, што указује да се
испитаници различитог пола не разликујуу погледу личне процене утицаја смрти
блиске особе на коронарну болест срца (χ²(1, N=100)=0.044, p=0.833).
2

Табела 9.2: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли пол и
утицај смрти блиске особе.

Утицај смрти блиске особе
не
да

Пол
мушки
женски
Укупно

Укупно

15 (27.8%)

39 (72.2%)

54 (54.0%)

11 (23.9%)
26 (26.0%)

35 (76.1%)
74 (74.0)

46 (46.0%)
100 (100.0%)

χ2(1)=0.044; p=0.833
Ако посматрамо резултате који су у вези са деловањем стресора смрт блиске
особе веома је мали број жена које нису доживеле ову врсту стреса (њих 19.6%),
али се такође показало да су све старије испитанице (преко 60 година старости)
доживеле овај стрес једном или више пута (нешто више од половине њих бар
једном је доживело овај стрес, а њих 26,1% и више пута). Најмањи број
испитаница које су доживеле ову врсту стреса био је међу најмлађом групом
(графикон 9.1).
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Графикон 9.1: Приказ изложености и деловања стресора смрт блиске особе на
испитанике

Графикон 9.1: Приказ изложености и деловања
стресора смрт блиске особе на испитанике
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Што се тиче мушкараца у узорку, показало се да мали број испитаника није
никада доживео ову врсту стреса (16,6%), при чему сви они припадају старосном
распону од 20-50 година, док међу старијим испитаницима нема ни једног који
није доживео овај стрес. Као и код женских испитаница и код мушкараца бројнији
су припадници старијих генерација.
Хипотеза бр. Х1-б изразила је очекивање да постоје разлике између
мушкараца и жена оболелих од коронарне болести срца у односу на боравак у
болници, као стресора. Тестирање значајности разлика проведено је χ2тестом, а
резултати су приказани у табели 9.3.
Табела 9.3: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли пол и
боравак у болници.

никад

Боравак у болници
једном

више пута

мушки

12 (22.2%)

29 (53.7%)

13 (24.1%)

54 (54.0%)

женски
Укупно

9 (19.6%)
21 (21.0%)

25 (54.3%)
54 (54.0%)

12 (26.1%)
25 (25.0%)

46 (46.0%)
100 (100.0%)

Пол

χ2(2)=0.126; p=0.939

53

Укупно

Из табеле 9.3 видимо да је процентуално уједначен број мушкараца и жена
који су лечени хоспитално једном или више пута. Ипак, нешто је мање жена које
никада нису хоспитално лечене у односу на мушкарце у овом узорку. Добијене
разлике не достижу ниво статистичке значајности: испитаници мушког и женског
пола се не разликују у погледу доживљаја боравка у болници као стресора (χ²(2,
N=100)=0.126, p=0.939).
Уопште, већина испитаница (80,4%) негирала је утицај овог стресора на
болест, а само њих 19,6% је изјавило да је стрес који су доживеле због боравка у
болници имао утицај на њихово здравствено стање. Што се тиче овог стресора и
његовог утицаја на болест код мушкараца, чак њих 77,8% је изјавило да стрес
који су доживели није имао утицаја на појаву и ток њихове болести. Само њих
22,2% проценило је да је доживљени стрес утицао на њихову болест, што се види
из табеле 9.4.
Табела 9.4: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли пол и
утицај боравка у болници.

мушки

Утицај боравка у болници
не
да
42 (77.8%)
12 (22.2%)

54 (54.0%)

женски

37 (80.4%)

9 (19.6%)

46 (46.0%)

Укупно

79 (79.0%)

21 (21.0%)

100 (100.0%)

Пол

χ2(1)=0.006;

Укупно

p=0.937

Табела 9.4 показује да се фреквенције варијабли пол и утицај боравка у
болници релативно једнако дистрибуирају, а добијени χ није статистички
значајан. Дакле, не постоји статистички значајна разлика између испитиваних
група у погледу личне процене повезаности доживљаја боравка у болници и
појаве/погоршања коронарне болести срца (χ²(1, N=100)=0.006, p=0.937).
2
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Графикон 9.2: Приказ изложености и деловања стресора боравак у болници на
испитанике
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Из графикона 9.2 може се видети да је око 80% жена у узорку било изложено
стресору боравак у болници једном или више пута. Њих 19,6% није било
изложено овом стресору, при чему се радило о испитаницама из старосних група
од 20 до 50 година. У две најстарије групе евидентира се да су све испитанице бар
једном биле изложене боравку у болници као стресору. Испитанице из старосне
групе 20-40 година су негативно процениле утицај овог стреса на развој и ток
болести.
Хипотеза бр. Х1-в изразила је очекивање да постоје разлике између
мушкараца и жена оболелих од коронарне болести срца у односу на озбиљну
болест члана породице, као стресора.
Табела 9.5: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли пол и
озбиљна болест члана породице

Пол

Озбиљна болест члана породице
никад
једном
више пута

Укупно

мушки
женски

6 (11.1%)
3 (6.5%)

29 (53.7%)
28 (60.9%)

19 (35.2%)
15 (32.6%)

54 (54.0%)
46 (46.0%)

Укупно

9 (9.0%)

57 (57.0%)

34 (34.0%)

100 (100.0%)

χ2(2)=0.854;

p=0.653
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Према добијеним резултатима, који су приказани у табели 9.5 видимо да нема
статистички значајних разлика у дистрибуцији фреквенција испитиваних
варијабли и да је доживљај стреса везан за озбиљну болест члана породице
релативно једнако присутан код испитаника мушког пола и женског пола.Табела
показује да је нешто више жена (60,9%) које су једном доживеле овај стрес у
односу на мушкарце (53,7%) .С друге стране, нешто је више мушкараца који нису
никада доживели овај стрес у односу на жене. Добијене разлике немају
статистичку значајност: испитаници мушког и женског пола се не разликују у
погледу доживљаја озбиљне болести члана породице као стресора (χ²(2,
N=100)=0.854, p=0.653).
Субјективна процена утицаја озбиљне болести члана породице на коронарну
болест срца приказана је у табели 9.6.
Табела 9.6: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли пол и
утицај озбиљне болести члана породице.

мушки

Утицај озбиљне болести члана породице
не
да
16 (30.2%)
37 (69.8%)

53 (53.0%)

женски

23 (50.0%)

23 (50.0%)

46 (46.0%)

Укупно

39 (39.0%)

60 (60.0%)

99 (99.0%)

Пол

χ2(1)=3.261;

Укупно

p=0.071

Из табеле 9.6 видимо да већина испитаника оба пола изјављује да је на појаву
или ток њихове срчане болести имала утицај озбиљна болест члана породице.
Тако, половина жена у узорку процењује да је доживљени стрес имао утицаја, док
друга половина негира значај овог стресора у односу на коронарну болест срца.
Што се тиче овог стреса и његовог утицаја на болест код мушкараца, њих 69,8%
је изјавило да је овај стрес имао утицаја на појаву/ток њихове болести. Ипак,
добијене разлике нису од статистичког значаја, што указује да се испитаници
различитог пола не разликују у погледу личне процене утицаја озбиљне болести
члана породице на почетак и ток њихове коронарне болести срца (χ²(1,
N=99)=3.261, p=0.071).
Стрес који настаје везано за озбиљну болест члана породице и његово
доживљавање према полу и старосној доби испитаника приказани су у графикону
9.3.
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Графикон 9.3:Приказ изложености и деловања стресора озбиљна болест члана
породице на испитанике
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Овај стрес никада није доживело само 6,5% испитаница и то из категорија од
31-50 година; више од половине жена у овом узорку (60,8%) овај стресор је
доживело једном, а 32,6% њих и више пута. Највећи број оних који су једном или
више пута доживели овај стрес припада најстаријој групи (старости преко 50
година). У групи мушких испитаника показало се да само 11,1% њих никада није
доживело овај стрес, а они обухватају испитанике старости од 20 до50 година, док
међу испитаницима две најстарије категорије (51-70 година) нема оних који
никада нису доживели ту врсту стреса. Нешто више од половине мушких
испитаника је овај стрес доживело једном, а 35,2%више пута.
Посматрајући одговоре испитаника оба пола уочавамо да међу старијим
групама испитаника нема ни једног испитаника који није ни једном у животу
доживео ову стресну ситуацију као и да су у већем броју тај стрес доживели, како
једном тако и више пута, припадници управо две најстарије групе (51-70 година).
Хипотеза бр. Х1-г изразила је очекивање да постоје разлике између
мушкараца и жена оболелих од коронарне болести срца у односу на промену
места становања, као стресора.
Из табеле 9.7 видимо да се фреквенције приближно једнако дистрибуирају те
да је нешто више испитаника мушког пола једном доживело промену места
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становања у односу на испитанице женског пола, али је зато већи број оних који
су овај стрес доживели више пута међу испитаницама у односу на испитанике.
Доживљај стреса због промене места становања никада није доживело 30,4%
испитаница женског пола и 24,1% испитаника мушког пола. Добијени χ² није
значајан ни на једном нивоу, што указује да не постоји статистички значајна
разлика у дистрибуцији фреквенција варијабли (χ²(2, N=4.396, p=0.111):
испитаници мушког и женског пола се не разликују у погледу доживљаја промене
места становања као стресора.
Табела 9.7: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли пол и
промена места становања

мушки

Промена места становања
никад
једном
13 (24.1%)
35 (64.8%)

више пута
6 (11.1%)

54 (54.0%)

женски

14 (30.4%)

21 (45.7%)

11 (23.9%)

46 (46.0%)

Укупно

27 (27.0%)

56 (56.0%)

17 (17.0%)

100 (100.0%)

Пол

χ2(2)=4.396;

Укупно

p=0.111

Већина мушкараца и жена изјавила је да доживљени стрес настао због
промена места становања није имао утицаја на настанак и ток њихове болести
(што се види из табеле 9.8). Тако, видимо да је само 31% укупног узорка проценио
да је доживљени стрес због промене места становања значајно утицао на њихову
болест, при том је само 14,8% мушких испитаника сматрало да је овај стрес имао
утицаја на њихову болест, док су жене дале већи значај овом стресору (50%).
Табела 9.8: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли пол и
утицај промене места становања

Пол

Утицај промене места становања
не
да

Укупно

женски

46 (85.2%)
23 (50.0%)

8 (14.8%)
23 (50.0%)

54 (54.0%)
46 (46.0%)

Укупно

69 (69.0%)

31 (31.0%)

100 (100.0%)

мушки

χ2(1)=12.779;

p=0.000
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Добијене разлике су статистички значајне: испитаници различитог пола
разликују се у погледу личне процене утицаја промене места становања, као
стресора, нa појаву/погоршање коронарне болести срца (χ²(1,N=100)=12.779,
p=0.000). Жене у узорку значајно чешће процењују промену места боравка као
стресор који је допринео појави и/или погоршању коронарне болести срца.
За стрес који настаје везано за промену места становања мимо њихове воље
одговори испитаника су приказани у графикону 9.4.
Графикон 9.4: Приказ изложености и деловања стресора промена места
становања на испитанике
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Из графикона 9.4 видимо да је промена места становања, као стресна
ситуација, у узорку присутна у свим старосним категоријама. Тако, 45,7%
испитаница женског пола и 64,8% испитаника мушког пола селило се једном, a
11,1% испитаника и 23,9% испитаницa су се селили више пута.
Највећи број оних који су једном или више пута мењали место становања
припада двема најстаријим категоријама. Упоређујући испитанике женске и
мушке групе уочићемо да су се мушкарци много више селили у односу на жене,
али да је то на њих и њихову болест много мање утицало него на жене.
Хипотеза бр. Х1-д изразила је очекивање да постоје разлике између
мушкараца и жена оболелих од коронарне болести срца у односу на губитак
посла, као стресора.
Из табеле 9.9 видимо да се фреквенције релативно једнако дистрибуирају те
да је нешто више испитаника мушког пола (60,9%) једном доживело губитак
посла у односу на испитанице женског пола (53,7%), али је зато нешто већи број
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испитаница (27,8%) у односу на испитанике (13,0%) овај стрес доживело више
пута. Међу испитаницима који стрес везан за доживљај губитка посла никада
нису доживели више је оних женског пола у односу на испитанике мушког пола.
Добијене разлике нису статистички значајне: испитаници мушког и женског пола
се не разликују у погледу доживљаја губитка посла као стресора (χ²(2,
N=100)=3.439, p=0.179).
Табела 9.9: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли пол и
губитак посла.

Пол

никад

Губитак посла
једном

више пута

Укупно

мушки
женски

10 (18.5%)
12 (26.1%)

29 (53.7%)
28 (60.9%)

15 (27.8%)
6 (13.0%)

54 (54.0%)
46 (46.0%)

Укупно

22 (22.0%)

57 (57.0%)

21 (21.0%)

100 (100.0%)

χ2(2)=3.439;

p=0.179

Из табеле 9.10 видимо да је већина испитаника, како мушког тако и женског
пола, изјавило да губитак посла код њих није имао утицаја на појаву/ток
коронарне болести срца. Судећи према добијеним резултатима, доживљени стрес
због губитка посла имао је утицаја на 47,2% испитаника и 45,7% испитаница.
Пpиближно исти број мушкараца (52,7%) и жена у узорку (54,3%) сматра да стрес
није утицао на њихову болест (табела 9-10). Добијени χ није статистички
значајан, што указује да не постоји разлика између мушкараца и жена у процени
повезаности доживљаја губитка посла и појаве/погоршања коронарне болести
срца (χ²(1, N=99)=0.000, p=1.000).
2

Табела 9.10: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли пол и
утицај губитка посла

Пол

Утицај губитка посла
не
Да

28 (52.8%)
мушки
25 (54.3%)
женски
53 (53.0%)
Укупно
χ2(1)=0.000; p=1.000

25 (47.2%)
21 (45.7%)
46 (46.0%)
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Укупно

53 (53.0%)
46 (46.0%)
99 (99.0%)

Губитак посла доводи до стреса који делује у већој или мањој мери на све
људе, а како су на питање везано за доживљај овог стреса одговорили испитаници
женског и мушког пола приказано је у графикону 9.5.
Графикон 9.5: Приказ изложености и деловања стресора губитак посла на
испитанике
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На основу графикона 9.5 видимо да нешто више од четвртине испитаница
женског пола никада нису доживеле ову ситуацију, али и 13,0% оних које су је
доживеле више пута, док је највише њих (60,9%) било једном у таквој ситуацији.
Слична је била ситуација и са испитаницима мушког пола: посао је једном
изгубило 53,7% испитаника, 27,8% испитаника га је изгубило више пута , а само
18,5% никада није изгубило посао па тако није ни искусило ову врсту стреса.
Видимо да категорија мушкараца и жена преко 61.године процењује као значајан
утицај доживљеног стреса услед губитка посла на појаву и ток коронарне болести
срца. У овим старосним категоријама такође је више оних који су губили посао
више пута. Стрес настао као последица доживљаја губитка посла је утицао на све
старосне категорије али је са повећањем година старости и његов утицај растао,
па тако имамао највећи утицај код најстаријих категорија (51-60 и 61-70) а
најмањи код најмлађе категорије (20-30).
Хипотезом бр.Х1-ђ претпоставили смо да постоје разлике између мушкараца
и жена оболелих од коронарне болести срца у односу на доживљај финансијских
проблема као стресора.
Подаци приказани у табели 9.11 говоре о дистрибуцији варијабли пол и
финансијски проблеми. Из табеле видимо да се фреквенције подједнако
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дистрибуирају и да је већи број испитаника оба пола доживео стрес изазван
финансијским проблемима. Незнатно је мање испитаника мушког пола који су
једном имали финансијских проблема (55,6%) у односу на испитанице женског
пола (65,2%), али су мушкарци нешто чешће били суочени са вишеструким
финансијским проблемима у односу на жене. Финансијске проблеме није
доживело никада 22,2% испитаника мушког пола и 17,4% женског пола. Добијене
разлике немају статистичку значајност: испитаници мушког и женског пола се не
разликују у погледу доживљаја финансијских проблема као стресора (χ²(2,
N=100)=0.394, p=0.821).
Табела 9.11: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли пол и
финансијски проблеми

Пол

Финансијски проблеми
никад
једном
више пута

Укупно

мушки
женски

12 (22.2%)
8 (17.4%)

30 (55.6%)
30 (65.2%)

12 (22.2%)
8 (17.4%)

54 (54.0%)
46 (46.0%)

Укупно

20 (20.0%)

60 (60.0%)

20 (20.0%)

100 (100.0%)

χ2(2)=0.966; p=0.617
У табели 9.12 приказана је субјективна процена испитаника везана за утицај
финансијских проблема као стресора на појаву/ток коронарне болести срца.
Табела 9.12: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли пол и
утицај финансијских проблема

мушки

Утицај финансијских проблема
не
да
19 (35.2%)
35 (64.8%)

54 (54.0%)

женски

28 (60.9%)

18 (39.1%)

46 (46.0%)

Укупно

47 (47.0%)

53 (53.0%)

100 (100.0%)

Пол

χ2(1)=5.588;

Укупно

p=0.018

Табела 9.12 показује да су испитаници мушког и женског пола различито
проценили утицај финансијских проблема као стресора и утицај њиховог
доживљаја на појаву и ток сопствене болести. У узорку се показало да 35,2%
испитаника мушког пола и 60,9% испитаница женског пола сматра да доживљај
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овога стреса није имао утицаја на њихову болест. С друге стране, знатно већи број
мушкараца, у односу на жене у узорку, процењује да су финансијски проблеми
утицали на њихову болест. Добијена вредност χ има статистички значај
(χ2(1)=5.588; p=0.018), па то указује да се мушкарци и жене у овом узорку
значајно разликују у погледу процене финансијских проблема као стресора који је
имао утицаја на појаву/погоршање коронарне болести срца. Испитаници мушког
пола значајно чешће процењују да су финансијски проблеми имали утицај на
почетак и ток њихове коронарне болести срца.
2

Графикон 9.6: Приказ изложености и деловања стресора финансијски проблеми
на испитанике

Графикон 9.6: Приказ изложености и деловања
стресора финансијки проблем на испитанике
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Стрес и обим стреса који настаје услед финансијских проблема, приказан је у
графикону 9.6. Међу испитаницама женског пола имамо 65,2% оних које су
једном доживеле овакав стрес, 17,4% које никада нису и исто толико оних које су
доживеле ову врсту стреса више пута. Међу свим категоријама имамо особе које
нису никада и оне које јесу доживеле ову врсту стреса. Графикон 9.6 такође
показује да је утицај стреса на болест присутан у свим категоријама испитаника с
тим што њихов број углавном расте са годинама. Највише оних које су доживеле
овај стрес, једном или више пута, припада најстаријој категорији 61-70 година
(26,1%).
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Финансијски проблеми су се показали као стресор у једном или више
случајева код укупно 77,8%, испитаника мушког пола, док је 22,2% оних који се
нису срели са финансијским проблемима. Показало се да je у свим старосним
категоријама испитаника било оних који су доживели (једном или више пута) ову
врсту стреса.
Према хипотези Х1-е претпоставили смо да постоје разлике између
мушкараца и жена оболелих од коронарне болести срца у односу на доживљај
одвајања од важне особе као стресора.
Из табеле 9.13 видимо да се фреквенције дистрибуирају релативно
подједнако. Нешто је већи број мушкараца, у односу на жене у узорку, који
никада нису доживели одвајање од важне особе. Испитанице женског пола су
током живота, у односу на мушкарце, нешто чешће биле једном или више пута
суочене са овим стресором. Добијени χ² нема статистички значајну вредност:
између испитаника мушког и женског пола оболелих од коронарне болести срца
не постоји разлика у доживљају одвајања од важне особе као стресора (χ²(2,
N=100)=1.677, p=0.432).
Табела 9.13: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли пол и
одвајање од важне особе

мушки

Одвајање од важне особе
никад
једном
више пута
23 (42.6%)
18 (33.3%)
13 (24.1%)

54 (54.0%)

женски

15 (32.6%)

21 (45.7%)

10 (21.7%)

46 (46.0%)

Укупно

38 (38.0%)

39 (39.0%)

23 (23.0%)

100 (100.0%)

Пол

χ2(2)=1.677;

Укупно

p=0.432

У табели 9.14 приказана је лична процена утицаја доживљеног стреса везаног
за одвајање од важне особе на појаву/ток коронарне болести срца.
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Табела 9.14: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли пол и
утицај одвајања од важне особе

Пол

Утицај одвајања од важне особе
не
да

Укупно

мушки

32 (59.3%)

22 (40.7%)

54 (54.0%)

женски
Укупно

27 (58.7%)
59 (59.0%)

19 (41.3%)
41 (41.0%)

46 (46.0%)
100 (100.0%)

χ2(1)=0.000; p=1.000
Из табеле 9.14 видимо да се фреквенције релативно једнако дистрибуирају и
да је нешто више од половине и мушкараца и жена у узорку изјавило да на
њихово здравствено стање одвајање од важне особе није имало великог утицаја. С
друге стране, готово је једнак и број мушких (40.7%) и женских испитаника
(41.3%) који процењују да је доживљени стрес због одвајања од важне особе имао
утицаја на њихову болест. Добијени χ није статистички значајан ни на једном
нивоу (χ²(1, N=100)=0.000, p=1.000). Дакле, не постоји значајна разлика између
испитаника различитог пола у погледу личне процене утицаја одвајања од важне
особе на појаву/погоршање коронарне болести срца.
Одговори испитаника везани за одвајање од важне особе у њиховом животу
(раскид или развод) приказани су у графикону 9.7.
2
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Графикон 9.7: Приказ изложености и деловања стресора одвајање од важне
особе на испитанике

Графикон 9.7: Приказ изложености и деловања стресора
одвајање од важне особе на испитанике
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Из графикона 9.7 видимо да постоји тренд раста присуства oдвајањa од
важне особе у животу као стресора, тако да је овај стресор најмање присутан у
категорији најмлађих испитаница (20-30 година) а највише у категорији
испитаницa старије старосне доби (61-70 година).
Испитаника мушког пола који су доживели одвајање од важне особе у свом
животу има у свим старосним категоријама и то 33,3% оних који су то доживели
једном и 24,1% оних који су то доживели више пута. Такође, у свим категоријама
постоје и они који нису доживели овакав стрес и њих је 42,6%.
Као хипотезу Х2-а поставили смо тврдњу да постоји разлика између
испитаника оболелих од коронарне болести срца различите старосне доби у
односу на доживљај смрти блиске особе.

66

Табела 9.15: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли године
старости и смрт блиске особе

Године старости

никад

Смрт блиске особе
једном
више пута

Укупно

До 50 година

16 (34.0%)

24 (51.1%)

7 (14.9%)

47 (47.0%)

Преко 50 година
Укупно

2 (3.8%)
18 (18.0%)

29 (57.7%)
53 (53.0%)

22 (41.5%)
29 (29.0%)

53 (53.0%)
100 (100.0%)

χ2(2)=18.827; p=0.000
Табела 9.15 говори о дистрибуцији фреквенција варијабли године старости и
смрт блиске особе. Из табеле се види да је највећи број испитаника преко 50
година (99.2%) доживеo смрт блиске особе једном или више пута у животу, те да
је занемарљиво мали проценат међу њима оних који овај стрес нису никад
доживели (3.8%). Исто тако, нешто више од трећине испитаника старости испод
50 година никада није доживело овај стрес (34.0%), њих 51.1% га је доживело
једном, а 14.9% више пута у животу. Добијени χ² има статистички значај: између
испитаника млађих од 50 и старијих од 50 година оболелих од коронарне болести
срца постоји разлика у доживљају смрти блиске особе као стресора (χ²(2,
N=100)=18.827, p=0.000). Испитаници старији од 50 година значајно чешће су
били изложени деловању стресора смрт блиске особе.
Субјективна процена утицаја доживљеног стреса услед смрти блиске особе на
појаву/ток коронарне болести срца приказана је у табели 9.16.
Табела 9.16: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли године
старости и утицај смрти блиске особе

Године старости
До 50 година
Преко 50 година
Укупно
2
χ (1)=2.245; p=0.134

Утицај смрти блиске особе
не
да

16 (34.0%)
10 (18.9%)
26 (26.0%)

31 (66.0%)
43 (81.1%)
74 (74.0%)

Укупно

47 (47.0%)
53 (53.0%)
100 (100.0%)

Из табеле 9.16 видимо да се фреквенције релативно уједначено дистрибуирају
јер већина испитаника обе старосне групе сматра да је овај доживљени стрес имао
утицаја на њихово здравствено стање. Видимо да 81,1% испитаника старијих од
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50 година и 66% испитаника старости до 50 година, процењује да је доживљени
стрес због смрти блиске особе имао утицаја на њихову болест.Такође, видимо да
више оних који су у старосном добу до 50 година (34%) сматра да доживљени
стрес због смрти блиске особе нема утицаја на појаву/ток коронарне болести срца
у односу на 18,9% из категорије преко 50 година. Добијена вредност χ нема
статистички значајну вредност што указује да се испитаници различите старосне
доби не разликују међу собом, у односу на личну процену утицаја доживљаја
смрти блиске особе на појаву/ток коронарне болести срца(χ²(1, N=100)=2.245,
p=0.134).
Као хипотезу Х2-б поставили смо тврдњу да постоји разлика између
испитаника оболелих од коронарне болести срца различите старосне доби у
односу на доживљај боравка у болници.
2

Табела 9.17: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли године
старости и боравак у болници

Године старости
До 50 година
Преко 50 година
Укупно

χ2(2)=22.093;

никад

Боравак у болници
једном
више пута

Укупно

19 (40.4%)

22 (46.8%)

6 (12.8%)

47 (47.0%)

2 (3.8%)
21 (21.0%)

32 (60.4%)
54 (54.0%)

19 (35.8%)
25 (25.0%)

53 (53.0%)
100 (100.0%)

p=0.000

Из табеле 9.17 видимо да дистрибуција фреквенције варијабли није
подједнака за испитанике до 50 и преко 50 година старости. Очекивано, много је
више испитаника старијих од 50 година који су једном (60,4%) или више пута
(35,8%) доживели стрес због боравка у болници него оних који су млађи од 50
година. Такође, у групи испитаника старости до 50 година значајно је више оних
који никада нису боравили у болници (40,4%) у поређуњу са групом испитаника
старијих од 50 година (3,8%). Резултати показују да постоји статистички значајна
разлика у дистрибуцији фреквенција варијабли (χ²(2, N=100)=22.093, p=0.000).
Између испитаника млађих од 50 и испитаника старијих од 50 година, оболелих
од коронарне болести срца, постоји разлика у доживљају боравка у болници као
стресора. Боравку у болници, као стресору, значајно су чешће били изложени
испитаници старости преко 50 година.
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Табела 9.18: Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли године
старости и утицај боравка у болници

Утицај боравка у болници
не
да

Године старости

Укупно

До 50 година

41 (87.2%)

6 (12.8%)

47 (47.0%)

Преко 50 година
Укупно

38 (71.7%)
79 (79.0%)

15 (28.3%)
21 (21.0%)

53 (53.0%)
100 (100.0%)

χ2(1)=2.748; p=0.097
Дистрибуције фреквенција варијабли године старостии утицај боравка у
болници приказане су у табели 9.18. Чак 87,2% оних који у старосном добу до 50
година сматра да доживљени стрес због боравка у болници нема утицаја на
појаву/ток коронарне болести срца и 71,7% из категорије преко 50 година. 12,8%
испитаника старости до 50 година и 28,3% из старосне групе преко 50 година
проценило је да је доживљени стрес због боравка у болници имао утицаја на
њихову болест. Уочене разлике нису статистички значајне па се закључује да не
постоји разлика између испитаника различите старосне доби у погледу личне
процене утицаја боравка у болници на појаву и ток коронарне болести срца (χ²(1,
N=100)=2.748, p=0.097).
Као хипотезу Х2-в поставили смо тврдњу да постоји разлика између
испитаника оболелих од коронарне болести срца различите старосне доби у
односу на доживљај озбиљне болести члана породице.
Табела 9.19:Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли године
старости и озбиљна болест члана породице

Године старости
До 50 година
Преко 50 година
Укупно

χ2(2)=11.160;

Озбиљна болест члана породице
никад
једном
више пута

Укупно

9 (19.1%)

24 (51.1%)

14 (29.8%)

47 (47.0%)

0 (0.0%)
9 (9.0%)

33 (62.3%)
57 (57.0%)

20 (37.7%)
34 (34.0%)

53 (53.0%)
100 (100.0%)

p=0.004

Из табеле 9.19 видимо да постоје значајне разлике између група у погледу
испитиваних варијабли. Испитаници старости преко 50 година значајно чешће су
били изложени стресору озбиљна болест члана породице у односу на испитанике
до 50 година. Значајно је напоменути да су сви испитаници из групе старијих од
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50 година искусили наведени стрес једном (62.3%) или више пута (37.7%), за
разлику од испитаника из млађе групе, међу којима је било 19,1% оних који нису
доживели овакву врсту стреса. Добијене разлике су од статистичког значаја (χ²(2,
N=100)=11.160, p=0.004). Између испитаника млађих од 50 и испитаника старијих
од 50 година, оболелих од коронарне болести срца, постоји разлика у доживљају
озбиљне болести члана породице као стресора. Испитаници старије животне доби
(преко 50 година) значајно чешће су били под стресом због озбиљне болести
неког члана породице.
Табела 9.20:Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли године
старости и утицај озбиљне болести члана породице

Године старости
До 50 година

Утицај озбиљне болести члана породице
не
да
22 (46.8%)
25 (53.2%)

Укупно
47 (47.0%)

Преко 50 година

17 (32.7%)

35 (67.3%)

52 (52.0%)

Укупно

39 (39.0%)

60 (60.0%)

99 (99.0%)

χ2(1)=1.512;

p=0.151

Подаци из табеле 9.20 говоре да је већи број испитаника из свих старосних
група изјавио да је стрес доживљен због озбиљне болести члана породице имао
утицаја на њихову болест. Тако, 53,2% испитаника старости до 50 година и 67,3%
испитаника старости преко 50 година сматра да је доживљени стрес имао утицаја
на њихову болест. С друге стране, 46,8% испитаника старости до 50 година и
32,7% испитаника старијих од 50 година сматра да доживљени стрес због
озбиљне болести члана породице нема утицаја на појаву/ток коронарне болести
срца. Добијени χ2 нема статистички значајну вредност: ово указује да не постоји
значајна разлика између испитаника различите старосне доби у погледу њихове
личне процене утицаја озбиљне болести члана породице као стресора на
појаву/ток коронарне болести срца (χ²(1, N=100)=1.512, p=0.151).
Као хипотезу Х2-г поставили смо тврдњу да постоји разлика између
испитаника оболелих од коронарне болести срца различите старосне доби у
односу на доживљај промену места становања.
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Табела 9.21:Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли године
старости и промена места становања

Промена места становања

Године старости

Укупно

никад

једном

више пута

До 50 година

16 (34.0%)

21 (44.7%)

10 (21.3%)

47 (47.0%)

Преко 50 година

11 (20.8%)

35 (66.0%)

7 (13.2%)

53 (53.0%)

Укупно

27 (27.0%)

56 (56.0%)

17 (17.0%)

100 (100.0%)

χ2(2)=4.612;

p=0.100

Tабела 9.21 говори о дистрибуцији фреквенција варијабли године старости и
промена места становања. Резултати показују да се варијабле релативно
подједнако дистрибуирају и да је незнатно више испитаника старости преко 50
година било изложено стресу промене места становања у односу на испитанике
млађе од 50 година тако, незнатно је више испитаника старости до 50 година више
пута мењало место боравка, у односу на групу испитаника старијих од 50 година.
Налазимо да је нешто већи број испитаника старости до 50 година који никада
нису доживели стрес због промене места становања у односу на испитанике
старости преко 50 година. Добијени χ² није значајан ни на једном нивоу, што
указује да не постоји статистички значајна разлика у дистрибуцији фреквенција
варијабли. Између испитаника млађих од 50 и испитаника старијих од 50 година
оболелих од коронарне болести срца не постоји разлика у доживљају промене
места боравка као стресора (χ²(2, N=100)=4.612, p=0.100).
Табела 9.22:Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли године
старости и утицај промене места становања

Године старости
До 50 година

Утицај промене места становања
не
да
38 (80.9%)
9 (19.1%)

Укупно
47 (47.0%)

Преко 50 година

31 (58.5%)

22 (41.5%)

53 (53.0%)

Укупно

69 (69.0%)

31 (31.0%)

100 (100.0%)

χ2(1)=4.824;

p=0.028

Из табеле 9.22 видимо да je више испитаника старости до 50 година (80,9%)
који сматрају да доживљени стрес због промене места становања нема утицаја на
појаву/ток коронарне болести срца у односу на 58,5% испитаника старијих од 50
година. По субјективној процени, релативно мали број испитаника старости до 50
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година сматра да је доживљени стрес због промене места становања имао утицаја
на њихову болест (19,1%), док је значајно већи број оних који дају значај утицају
овог стресора у групи испитаника старијих од 50 година (41,5%). Добијени χ2 је
статистички значајан на нивоу 0.05 (χ²(1, N=100)=4.824,p=0.028), што води до
закључка да се испитаници различите старосне доби разликују у погледу личне
процене утицаја промене места становања као стресора на појаву/ток коронарне
болести срца. Испитаници старосне категорије преко 50 година значајно чешће
процењују да је промена места боравка била стресор који је утицао на појаву и ток
коронарне болести срца.
Као хипотезу Х2-д поставили смо тврдњу да постоји разлика између
испитаника оболелих од коронарне болести срца различите старосне доби у
односу на доживљај губитка посла.
Табела 9.23:Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли године
старости и губитак посла

никад

Губитак посла
једном

више пута

14 (29.8%)

27 (57.4%)

6 (12.8%)

47 (47.0%)

8 (15.1%)
22 (22.0%)

30 (56.6%)
57 (57.0%)

15 (28.3%)
21 (21.0%)

53 (53.0%)
100 (100.0%)

Године старости
До 50 година
Преко 50 година
Укупно

χ2(2)=5.311;

Укупно

p=0.070

Из табеле 9.23 видимо да се фреквенције варијабли године старости и
губитак посла дистрибуирају релативно једнако и да су испитаници свих
старосних доба једном или више пута доживели губитак посла. Добијени подаци
указују да је овај стресор био нешто чешће присутан у групи испитаника старости
преко 50 година у односу на испитанике од 50 година. Исто тако, више је
испитаника старости до 50 година који никада нису доживели стрес услед губитка
посла у односу на испитанике старости преко 50 година. Добијени χ² нема
статистички значајну вредност: између испитаника млађих од 50 и испитаника
старијих од 50 година оболелих од коронарне болести срца не постоји разлика у
доживљају губитка посла као стресора (χ²(2, N=100)=5.311, p=0.070).
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Табела 9.24:Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли године
старости и утицај губитка посла

Утицај губитка посла
не
да

Године старости
До 50 година
Преко 50 година
Укупно
2
χ (1)=3.878; p=0.049

Укупно

30 (65.2%)

16 (34.8%)

46 (46.0%)

23 (43.4%)

30 (56.6%)

53 (53.0%)

53 (53.0%)

46 (46.0%)

99 (99.0%)

Табела 9.24 говори о дистрибуцији фреквенција варијабли године старости и
утицај губитка посла. Резултати показаују да постоји статистички значајна
разлика у дистрибуцији наведених варијабли (χ²(1, N=100)=3.878, p=0.049).
Видимо да је значајно више испитаника из млађе категорије (старости до 50) који
сматрају да доживљени стрес услед губитка посла није утицао на појаву/ток
коронарне болести срца (65.2%), док је 56,6% испитаника старије категорије
(преко 50 година) проценило овај утицај као значајан. Овакав резултат
сигнализира да постоји разлика између испитаника различите старосне доби и
личне процене утицаја доживљаја губитка посла као стресора на појаву/ток
коронарне болести срца. Испитаници старосне доби преко 50 година значајно
чешће су процењивали да је губитак посла као стресор утицао на развој и ток
њихове коронарне болести.
Као хипотезу Х2-ђ поставили смо тврдњу да између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на доживљај
финансијских проблема.
Табела 9.25:Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли године
старости и финансијски проблеми

Године старости

никад

Финансијски проблеми
једном
више пута

Укупно

До 50 година

14 (29.8%)

28 (59.8%)

5 (10.6%)

47 (47.0%)

Преко 50 година
Укупно

6 (11.3%)
20 (20.0%)

32 (60.4%)
60 (60.0%)

15 (28.3%)
20 (20.0%)

53 (53.0%)
100 (100.0%)

χ2(2)=8.136; p=0.017
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Из табеле 9.25 видимо да су финансијски проблеми као стресор значајно више
били присутни у групи испитаника старости преко 50 година ( једном код 60.4%
испитаника, а више пута код 28.3% испитаника из групе) у односу на групу
испитаника старости до 50 година (једном код 59.8%, а више пута код 10.6%
испитаника из ове групе). С друге стране, испитаници старосне доби до 50 година
значајно чешће извештавају о одсуству финансијских проблема који би имали
стресогени утицај (29.8%), за разлику од старијих испитаника, који се нису
суочили са овим стресом само у 11,6% случајева. Резултати показују да постоји
статистички значајна разлика у дистрибуцији фреквенција варијабли (χ2(2)=8.136;
п=0.017). Испитаници старији од 50 година значајно чешће су били изложени
финансијским проблемима као стресору.
Табела 9.26:Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли године
старости и утицај финансијских проблема

Године старости

Утицај финансијских проблема

Укупно

Преко 50 година

да
27 (57.4%)
20 (37.7%)

не
20 (42.6%)
33 (62.3%)

47 (47.0%)
53 (53.0%)

Укупно

47 (47.0%)

53 (53.0%)

100 (100.0%)

До 50 година

χ2(1)=3.134;

p=0.077

Када је реч о утицају финансијских проблема на коронарну болест срца из
табеле 9.26 видимо да се фреквенције варијабли релативно једнако дистрибуирају.
Резултати показују да је нешто више испитаника из млађе групе (до 50 година) у
односу на старије испитанике (преко 50 година) проценило да је доживљени стрес
због финансијских проблема имао утицаја на појаву, односно ток коронарне
болести срца. Добијени χ2 недостиже статистички значајну вредност (χ²(1,
N=100)=3.134, p=0.077). Непостоји значајна разлика између испитаника различите
старосне доби у погледу личне процене утицаја финансијских проблема као
стресора на појаву/ток коронарне болести срца.
Као хипотезу Х2-е поставили смо тврдњу да постоји разлика између
испитаника оболелих од коронарне болести срца различите старосне доби у
односу на доживљај одвајања од важне особе.

74

Табела 9.27:Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли године
старости и одвајање од важне особе

Године старости

Одвајање од важне особе

Укупно

никад

једном

више пута

До 50 година

20 (42.6%)

17 (36.2%)

10 (21.3%)

47 (47.0%)

Преко 50 година

18 (34.0%)

22 (41.5%)

13 (24.5%)

53 (53.0%)

Укупно

38 (38.0%)

39 (39.0%)

23 (23.0%)

100 (100.0%)

χ2(2)=0.780;

p=0.677

Из табеле 9.27 видимо да се фреквенције испитиваних варијабли
дистрибуирају скоро једнако, те да је нешто више испитаника у категорији
старости преко 50 година, који су искусили одвајање од важне особе као
стресогено у односу на испитанике млађе од 50 година. С друге стране,
испитаника који никада нису доживели овакво искуство има нешто више у млађој,
него у старијој групи. Ипак, добијени χ² није значајан ни на једном нивоу, што
имплицира закључак да се испитаници различите стaросне доби се не разликују у
погледу одвајања од важне особе као стресора (χ²(2, N=100)=0.780, p=0.677).
У табели 9.28 приказани су резултати субјективне процене утицаја на
појаву/ток коронарне болести срца доживљеног стреса насталог услед одвајања од
важне особе у животу.
Табела 9.28:Табела контигенције дистрибуција фреквенција варијабли године
старости и утицај одвајања од важне особе

Године старости
До 50 година

Утицај одвајања од важне особе
да
не
26 (55.3%)
21 (44.7%)

Укупно
47 (47.0%)

Преко 50 година

33 (62.3%)

20 (37.7%)

53 (53.0%)

Укупно

59 (59.0%)

41 (41.0%)

100 (100.0%)

χ2(1)=0.251; p=0.616
Подаци приказани у табели 9.28 говоре о дистрибуцији фреквенција
варијабли године старости и утицај одвајања од важне особе. Из табеле се види
да је број оних који одвајање од важне особе процењују као стресор који је
допринео појави/току њихове болести приближно исти у обе испитиване групе.
Слично, приближно једнак број испитаника обе групе процењује да одвајање од
важне особе није било од значаја за њихову коронарну болест. Добијени χ2 нема
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статистички значајну вредност (χ²(1, N=100)=2.245, p=0.134). Испитаници
различите старосне доби се не разликују у односу на личну процену утицаја
одвајања од важне особе у животу на појаву/ток коронарне болести срца.
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10. ДИСКУСИЈА

Стрес има несумњиву улогу у настанку великог броја болести, па и у
коронарној болести срца. Управо за улогу стреса у настанку и развоју коронарне
болести срца везан је највећи број радова из кардиолошке психосоматике. Ти
радови су се највише бавили улогом акутног стреса на болест, а ређе улогом
хроничног стреса који је највише повезан са свакодневним животом. Verthein и
његови сарадници128 истраживали су улогу стреса у свакодневном животу у својој
лонгитудиналној студији. У студију је било укључено 42 испитаника који су
недељно попуњавали упитнике о изложености стресним ситуацијама у претходној
недељи. У току овог испитивања је код већине испитаника пронађена висока
корелација између погоршања ангине пекторис и свакодневних стресних
ситуација.
За настанак коронарне болести срца важну улогу имају промене у животу
неке особе и критични животни догађаји. Стрес је високо персонализовани процес
па због тога увек треба имати на уму разлике које постоје и карактеристике
личности када се ради о реаговању на исте стресне ситуације. Свака личност има
различите адаптивне способности које су ограничене. Најчешћа је појава да се
различити појединци различито понашају у истим ситуацијама, али и да исти
појединци имају другачији приступ различитим ситуацијама које могу изазвати
стрес. Понекад се исти појединац, када се нађе у истој ситуацији, понаша на
различите начине. Велики број варијанти понашања појединаца у стресним
ситуацијама резултат су њихове непрестане интеракције са околином што доводи
до непрестаних промена перцепције, али њиховог односа према околини.129
Циљ овог истраживања био је утврдити који стресори имају највећи утицај на
појаву коронарне болести срца, а задатак да утврдимо утицај стреса на развој
коронарне болести срца код испитаника различитог пола и различите старосне
доби. Управо је стрес тај, који због немогућности организма да позитивно
одговори на њега, доводи до слома адаптационох механизама, а тиме и до
болести. Међу најосетљивијим системима организма на дејство стреса свакако је
кардиоваскуларни систем, а он је уједно и један од најосетљивијих индикатора
реакције на стресоре. До болести долази оног момента када дође до слома
адаптационих механизама на дејство стресора. Током стреса организам врло често
запада у стање исцрпљености јер није био у стању да рационално превлада,
128

Verhein, V, Kohler, T. 1997. The correlation between everyday stress and angina
pectoris: a longitudinal stydy. J Psychosom Res, 43 (3): 241-245., модификован текст.
129
Цуцулић, Ана. 2006. Стрес и бурн-оут синдром код ђелатника пеналних
институција. Криминологија и социјална интеграција 14 (2): 61-78., модификован текст.
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односно да у процесу адаптације поднесе до извесне границе, деловање
спољашњих или унутрашњих фактора. Успешан исход стреса била би адаптација
коју чини скуп неспецифичних одговора на неки, најчешће спољни утицај.
Временска карактеристика стреса је од великог значаја за ток и последице
деловања стреса. У развоју коронарне болести срца хронични стрес има значајну
патогенску улогу. Под хроничним стресом се подразумева деловање животне
средине, током дужег временског периода, на јединку. Атмосфера у којој јединка
живи може се доживљавати као стресогена ако угрожава њен психички или
физички интегритет.
Такође, важна је и дужина трајања стресне ситуације. Економска ситуација,
друштвена клима, незапосленост и сиромаштво само су неке од ситуација које са
собом носе многе стресне догађаје. Значај ових елемената садржан је у бројним
одговорима испитаника. Велики број одговора код испитаника старијих од 50
година, садржао је изјаве типа: „Преживели смо ратне страхоте, санкције и много
тога заредом“; „Избеглиштво и финансијски проблеми само су део мукотрпног
живота“; „Транзиција је водила у губитак самопоштовања, великог броја људи
који су остали без посла и са врло малим примањима“; „Доба инфлације је било
катастрофално: радиш а финансије као да не радиш, имаш пара а као да их немаш
јер за неколико сати више за њих не можеш ништа да купиш“; „Страх и
неизвесност у току бомбардовања- било је то страшно тешко време“. Ово су само
неки од коментара који су давани поред одговора на постављена питања.
Рат сам по себи носи вишеструко стресну ситуацију. Поред страха за
сопствени живот стрес повећава и страх за животе ближњих (очева, мужева,
синова, браће, пријатеља,...). Животи нису били једини који су тада били
угрожени. Угрожен је био и опстанак саме породице, извори прихода, кретање и
многе основне животне потребе. Деловање већег броја стресогених животних
догађаја за испитанике представља знатно већи ризик од настанка коронарне
срчане болести од појединачног, тако да њихов значај расте како се повећава број
животних догађаја. Ризик за настанак болести и утицај на њен ток, код особа
изложених макар једном стресору је много већи него код оних које нису биле
изложене стресорима јачег интензитета. У једној од новијих студија потврђено је
да оптимистички животни стил представља заштитни фактор за развој коронарне
болести, посебно код мушкараца.130
У раду је узет у разматрање одређен број животних догађаја који доводе до
стреса, а самим тим и до појаве или неповољног развоја коронарне болести срца.
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У овом истраживању нас је интересовало да ли се, и по којим испитиваним
стресорима, разликују особе оболеле од коронарне болести срца. Први
истраживачки задатак у нашем истраживању односио се на испитивање разлика
између испитиваних група различитог пола у односу на различите стресоре. У том
смислу, развили смо очекивање да постоје разлике између испитаника оболелих
од коронарне болести различитог пола у односу на различите стресоре.
Провера смрти блиске особе као стресора указала је да је овај стресор
релативно једнако заступљен код испитаника оба пола, при чему испитаници оба
пола процењују да је у великој мери утицао на развој и ток њихове коронарне
болести, тако да нису нађене значајне разлике у односу на полну припадност
(Хипотеза Х1-а је одбачена). Овакав резултат може бити у вези са чињеницом да
сусрет са опасношћу по живот најближих има највећу важност за човека, јер
најчешће носи са собом анксиозност и дубоку стрепњу. Знамо да су негативне
интерпретације стреса повезане са снажнијим емоцијама попут страха,
забринутости, панике, исл., те да су углавном праћене физиолошким реакцијама
(лупање срца, знојење, притисак у прсима) и когнитивним симптомима
узнемирености (тешкоће у концентрацији). Ово суштински може утицати на наш
нервни и имунолошки систем и довести до озбиљнијих обољења.
Студија коју су спровели Carey и његови сарадници131пружа доказе да је смрт
партнера повезана са низом кардиоваскуларних проблема у непосредним
недељама и месецима након ожалошћења. Ожалошћеност је одавно препозната
као фактор ризика посебно код кардиоваскуларних болести и са тугом доводи до
потенцијалних нежељених физиолошких одговора. Анализа случајева пацијената
хоспитализованих са инфарктом миокарда је показала запањујући вишеструко
повишен ризик од нефаталног инфаркта миокарда у року од 24 сата од смрти
значајне особе.
Провера боравка у болници као стресора указује да су испитаници мушког и
женског пола процентуално у подједнакој мери хоспитално лечени. Такође,
испитаници оба пола једнако су процењивали утицај овог стресора на њихову
болест, тј. највећи број испитаника сматра да боравак у болници није утицао на
појаву/ток њихове болести, па тако нису пронађене статистички значајне разлике
у односу на полну припадност (Хипотеза Х1-б је одбачена). Боравак у болници
представља стрес поготову ако је изненадан, дуготрајан или више пута поновљен.
Он подразумева промену свакодневног начина живота али и суочавање са
одређеним болничким процедурама које понекад могу бити непријатне и болне.
Али боравак у болници такође значи и помоћ, односно неку сигурност за
131
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пацијенте овог профила, где је танка граница између живота и смрти. Могуће је да
су овај боравак наши пацијенти доживели у позитивном светлу а не као стресор,
те да је за њих у ствари стресор била сама болест а не боравак у болници изазван
болешћу.
Провера озбиљне болести члана породице као стресора је показала да је
релативно једнако заступљен код испитаника оба пола као и да је према њиховој
личној процени овај стрес имао утицаја на појаву и ток њихове коронарне болести
срца па према томе нису пронађене статистички значајне разлике у односу на
полну припадност испитаника (Хипотеза Х1-в је одбачена). Емоционално и
стресно реаговање јачег је интензитета када је угрожен живот члана породице.
Брига и неизвесност утичу на постојеће здравствено стање код оболелог од
коронарне болести срца, те је очекивано да ће овај стресор значајно утицати на
њихове симптоме.
Провера промене места боравка као стресора указује да је овај стресор
приближно једнако заступљен међу испитаницима оба пола, али жене у узорку
значајно чешће процењују промену места боравка као стресор који је значајно
допринео појави и погоршању тока коронарне болести срца. Како су добијене
разлике статистички значајне (Хипотеза Х1-г је потврђена) па се испитаници
различитог пола разликују у погледу утицаја овог стресора на појаву и ток њихове
срчане болести. Овај резултат би могао бити у вези са биолошки условљеним
разликама између полова, али и различитим развојем који друштво намеће
особама различитог пола: код мушкараца су, у принципу, јаче изражени
борбеност, активност и агресија, они су отворенији и импулсивнији у доношењу
одлука, желе се доказивати па промене места боравка могу доживљавати не као
стрес већ као изазов. За разлику од њих, жене друштво учи да буду пасивније,
мање импулсивне и мање спонтане, да други одлучују уместо њих, па би промена
места боравка, која захтева додатну енергију у циљу прилагођавања новим
условима, стицања нових искустава, изграђивања нових односа исл. могла бити
изузетан стресор за њих.
Провера губитка посла као стресора указује да се испитаници оба пола не
разликују у погледу изложености овом стресору, те да је већина испитаника, како
мушког тако и женског пола, негирала утицај губитка посла на појаву/ток њихове
болести срца. Добијени резултати немају статистички значај (Хипотеза Х1-д је
одбачена). Овде би требало нагласити да то, колико ће се неко брзо опоравити
после губитка посла зависи од неких личних процена, на пример – од процене
сопствене шансе да се поново запосли, или процене да није постојала могућност
да очува своје радно место, исл. Губитак посла сигурно појачава доживљај стреса,
јер особа више нема контролу над околностима и ситуацијом, а на неки начин јој
се мења и статус, па и идентитет у друштву, смањује се осећај корисности и личне
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вредности, итд. Ипак, овај стресор наши испитаници нису доживели као битан за
појаву и ток сопствене срчане болести.
Провера присуства финансијских проблема као стресора показала је да је
стрес изазван финасијским проблемима релативно једнако заступљен код
испитаника оба пола, али су испитаници мушког и женског пола различито
проценили његов утицај на појаву и ток сопствене болести. Испитаници мушког
пола су значајно чешће процењивали да су финансијски проблеми утицали на
појаву или ток њихове болести, па су и добијени резултати са статистичким
значајем што говори да се мушкарци и жене у узорку значајно разликују у
погледу личне процене утицаја финансијских проблема као стресора (Хипотеза
Х1-ђ је потврђена). Подаци из литературе показују да стрес на послу, а посебно
организациони и финансијски проблеми, као и неадекватна комуникација,
представљају значајне изворе проблема са здрављем и појавом коронарне
болести.У мултицентричној студији Светске здравствене организације показано је
да је 60-80% несрећа на послу узроковано стресом. Сматра се, такође, да
поремећаји повезани са стресом, или, такозване болести животног стила,
представљају узрок смрти у 70-80% случајева у развијеном свету док тај проценат
у земљама у развоју износи 40-50%.132
Резултати слични нашим добијени су у студији коју су провели Carlsson и
његови сарадници.133У овој студији вршено је поређење жена и мушкараца и
њихових новчаних прихода. Показало се да су мушкарци без финансијских
средстава били у повећаном ризику и од инцидентних кардиоваскуларних болести
и од смртности у односу на укупан број испитаника. Самци са финансијским
приходом такође су имали повећани ризик од болести и смртности у односу на
укупан број испитаника у поређењу са мушкарцима који живе у заједници.
Аутори су закључили да финансијски стрес може повећати ризик од инциденције
коронарне болести срца и смртности код свих испитаника у узорку, посебно међу
мушкарцима. Додуше, у овом истраживању се показало да је и ризик од
смртности био већи међу женама које су имале финансијске проблеме у односу на
ризик жена без финасијских проблема.
Како су финансијски проблеми повезани са социоекономским статусом особе
говори Франксова студија134у којој он и његови сарадници тврде да
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социоекономски статус (СЕС) утиче на коронарну болест срца независно од
традиционалних фактора ризика. Коришћена је оцена ризика Фрамингхам за
процену ризика од коронарне болести код особа са ниским СЕС и веза између
почетног СЕС-а и накнадне коронарне болести срца. Већи ризик од коронарне
болести код особа са ниским СЕС-ом задржао се током читавог праћења, а
промене у ризику фаворизовале су особе са високим СЕС-ом током целог
периода. Резултати досадашњих истраживања показују да су организацијска и
финансијска питања на високом месту као фактори стреса што потврђују подаци
из литературе.
Провера одвајања од важне особе у животу као стресора указује да је он код
мушкараца и жена подједнако заступљен. С друге стране, и утицај овог стресора
на појаву и ток коронарне болести испитаници оба пола су проценили на једнак
начин. Добијени резултати су показали да не постоји статистички значајна
разлика између испитаника различитог пола у погледу изложености овом
стресору, као ни у погледу личне процене утицаја одвајања од важне особе на
појаву/погоршањe коронарне болести срца (Хипотеза Х1-е је одбачена). У вези са
овим, поменули бисмо једну студију из 2018. године, коју су провели Wong и
сарадници135. Они су доказали да је стање „бити разведен“ повезано са повећаним
ризиком од коронарне срчане болести и за мушкарце и за жене, док је за удовце
утврђено да је вероватније да ће доживети мождани удар. Такође су нашли да су
слободни мушкарци и жене, са инфарктом миокарда, имали повећан морталитет у
поређењу са ожењеним учесницима. Закључак овог истраживања био је да брачни
статус утиче на коронарну болест срца и прогнозу након ње, те да ови налази могу
наговестити да брачни статус треба узети у обзир у процени ризика од коронарне
болести срца, а њени исходи засновани на брачном статусу заслужују даља
испитивања.
Други истраживачки задатак у нашем истраживању односио се на
испитивање утицаја стресора на развој коронарне болести срца код испитаника
различите старосне доби. У том смислу, развили смо очекивање да постоје
разлике између испитаника оболелих од коронарне болести различите старосне
доби у односу на различите стресоре.
Провера тврдње да постоји разлика између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на доживљај смрти
блиске особе као стресора указала је на то да постоји значајна разлика између
economic status and coronary heart disease?. BMC Cardiovasc Disord 11, 28, модификован
текст.
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испитиваних група у односу на изложеност наведеном стресору, при чему је група
испитаника старијих од 50 година значајно чешће билa изложенa деловању овог
стресора (Хипотеза Х2-а је потврђена). У односу на процену утицаја стресора на
појаву и ток болести испитаници обе групе нису се значајно разликовали, а већина
њих је потврдила да је овај утицај постојао. Сама ова чињеница говори у прилог
томе да су испитаници старије групе чешће били изложени периодима жаловања,
а то су заправо снажна искуства туге, боли и депресије, која могу трајати више
месеци или чак година. Интензитет ових осећања, нарочито ако се понавља
(посебно у кратком временском периоду) може довести до компликација у правцу
погоршавања хроничних болести.
Провера тврдње да постоји разлика између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на доживљај боравка у
болници као стресора показала је да га испитаници обе староснe групе нису
подједнако доживели. Као што је и очекивано, значајноје више испитаника
старијих од 50 година који су доживели стрес због боравка у болници него оних
који су млађи од 50 година, иако се групе не разликују по процени утицаја
доживљеног стреса на појаву и ток њихове болести срца. Добијени резултати у
анализи имају статистички значај па се закључује да постоји разлика између
испитаника различите старосне доби у погледу доживљаја стреса услед боравка у
болници на појаву и ток коронарне болести срца (Хипотеза Х2-б је потврђена).
Сматрамо да, с обзиром на старосну доб, овакав налаз има везе са тим да ове
особе, у односу на млађу групу, уз болест срца можда имају и више различитих
хроничних болести или поремећаја, који узрокују чешће хоспитално лечење.
Провера тврдње да постоји разлика између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на доживљај озбиљне
болести члана породице као стресора указује да је велики број испитаника из обе
старосне групе био изложен овој врсти стреса, али да су га испитаници старији од
50 година значајно чешће доживели (Хипотеза Х2-в је потврђена). С друге стране,
нису нађене значајне разлике између две групе у односу на процену утицаја овог
стресора на њихову срчану болест. Када је у питању озбиљна болест неког од
чланова породице, морамо поменути интензивна осећања која је прате, а која могу
деловати застрашујуће. Различити људи могу на различите начине да
(не)прихватају реалност, па ће неке особе негирати реалност (порицаће чињенице,
понашајући се као да нека осећања или догађаји не постоје), док ће други
потискивати неприхватљиве и застрашујуће мисли и осећања. Ова осећања могу
касније да доведу до појаве депресије, анксиозности, до пада толеранције на
фрустрације, појаве љутње и беса, преокупираности мислима и страхом, тешкоћа
у доношењу одлука. Уколико се стање оболеле особе погоршава, могуће је и
инвестирање енергије у соматске симптоме, а за коронарну болест срца знамо да
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је делом психосоматска: срце је показатељ нашег емоционалног стања и реагује на
екстремни стрес. У литератури се, у оквиру истраживања стресора и
психолошких/бихејвиоралних фактора ризика за развој коронарне болести, наводе
депресија, хостилност и анксиозност. Старије животно доба и смањена физичка
активност, доводе до слабљења аутономне срчане контроле, чиме долази до
дезинхибиције “патогеног” варирајућег крвног притиска. Стрес се сматра
значајним фактором у развоју коронарне болести.136
Провера тврдње да постоји разлика између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на доживљај промену
места становања као стресора је показала да између испитаника обе старосне
групе не постоји значајна разлика у погледу доживљаја промене места становања,
али је према личној процени испитаника старијих од 50 година овај стресор имао
значајно већи утицај на појаву или ток њихове болести. Добијени резултати се
статистички значајно разликују па то доводи до закључка да се испитаници
различите старосне доби разликују у погледу личне процене утицаја промене
места становања као стресора на појаву/ток коронарне болести срца (Хипотеза
Х2-г је потврђена). Штамбук137 је, истражујући функционалност старијих особа
навела да је пресељење стресно за већину старије популације јер губе стара
пријатељства и институције на које су навикли (напр. цркве, домови здравља,
домови пензионера, исл.), што је често праћено социјалном изолацијом,
проблемима у прилагођавању и осећајем да се неком намећу или им се неко
намеће. Она наглашава да је, у новој околини, теже старијим особама него
млађим, да стварају нова пријатељства. Сматрамо да се и наши резултати могу
објаснити на овај начин.
Провера тврдње према којој постоји разлика између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на доживљај губитка
посла као стресора указује да се испитаници различите старосне доби
статистички значајно не разликују у односу на изложеност овом стресору.
Значајне разлике између група утврђене су у односу на утицај који су они
придавали овом стресору а везано за појаву и ток саме коронарне болести
(Хипотеза Х2-д је потврђена). Овај стресор је задњих година, па и деценија, у
читавом друштву посебно присутан, а чињеница је да га доживљавају особе свих
узраста. Узорци губитка посла могу бити различити, али утицај овог стресора на
психичко и физичко здравље се не може занемарити, када имамо у виду да се, са
губитком посла, не губи само извор прихода, већ се губи и нека дотадашња
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рутина, губи се осећај припадности одређеној групи, смисао свакодневнице, па
ово може да води ка већој социјалној изолацији и незадовољству, осећају несреће
и безнадежности. Све набројано говори о генералном осећају фрустрираности,
који може да резултира депресијом, потиснутим бесом, „гутањем“ осећања и
соматизацијом, о којој смо већ говорили. Студија коју су спровели Gallo и његови
сарадници138анализира старију радну популацију оба пола широког спектра
занимања и даје податке који сугеришу да би губитак посла, барем међу старијим
радницима, требало сматрати значајним фактором ризика за накнадне
кардиоваскуларне и цереброваскуларне болести. Иако подаци не могу проценити
могуће механизме у основи те лонгитудиналне асоцијације, постоје докази да је
социјална и економска ускраћеност повезана са губитком посла повезана са
вишим нивоима симптома депресије. Такође, у овом истраживању процењено је
да губитак посла може створити стрес и анксиозност, што може бити одговорно за
етиолошки одговор примећен код повећаног ризика од инфаркта миокарда и
можданог удара. Мора се, међутим, препознати да овакав резултат није
јединствен само за губитак посла, већ би се могао претпоставити и за прелазак са
посла на посао, што у овој студији није истражено, а посебно се односи на
одлазак у пензију. Ипак, идентификовање таквих механизама било би корисно за
успостављање не само лонгитудиналне, већ и узрочне везе између губитка посла и
почетка болести срца. Ранија истраживања показују јасну повезаност стреса на
послу и радног учинка. Умерени стрес делује мотивишуће и назива се еустрес, али
превелика количина стреса има за последицу нижи радни учинак и може
узроковати низ обољења које делују негативно на радну способност оболелих
радника .
Провера тврдње да постоји разлика између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на доживљај
финансијских проблема као стресора указује на значајно веће присуство ових
проблема код испитаника старије доби (преко 50 година), али између испитаника
обе старосне групе не постоји значајна разлика у погледу личне процене утицаја
финансијских проблема као стресора на појаву/ток коронарне болести срца
(Хипотеза Х2-ђ је потврђена).Чини се да старије особе чешће губе посао, теже се
касније запошљавају и теже налазе адекватне, боље плаћене послове, па отуда и
чешћи финансијски проблеми.
Провера тврдње да постоји разлика између испитаника оболелих од
коронарне болести срца различите старосне доби у односу на доживљај одвајања
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од важне особе као стресор. Испитаници различите старосне доби у узорку не
разликују се у погледу доживљаја одвајања од важне особе као стресора, као ни у
личној процени његовог утицаја на појаву или ток њихове болести срца, а
добијени резултати нису статистички значајни(Хипотеза Х2-е је одбачена).
Овде бисмо искористили прилику да додамо да су многе опсервационе
студије указале на акумулацију стресних животних догађаја непосредно пре
појаве симптома коронарне болести.139Пре свега се настанак коронарне болести
доводио у везу са хроничним стресом у вези са обављањем посла и „тензијом“ на
радном месту140, али се у последње време пажња усмерава на све стресне животне
догађаје.141 Резултати ове студије указују да је група оболелих била изложена
значајно већем стресу у десетогодишњем периоду пре појаве првих симптома
болести, који је био последица великог броја тежих животних догађаја, као и да се
тај хронични стрес може сматрати значајним фактором ризика за појаву
коронарне болести, независно од утицаја пола, старости, стања ухрањености или
вредности крвног притиска.
Нађена је, такође, позитивна корелација између хостилности и обима и
интензитета срчане исхемије индуковане телесним вежбама или свакодневним
активностима, Helmer и сар.142 посебно изражена међу женама средње животне
доби. Патогенетски процес који лежи у основи наведене везе и даље је недовољно
јасан. У једној од студија износи се хипотеза да особе са израженом хостилношћу
улазе у већи број конфликтних интерперсоналних ситуација током дана, што
редукује функцију парасимпатикуса.143Сматра се да хостилност значајно утиче на
вагалну модификацију функције кардиоваскуларног система, као и да измењена
аутономна контрола представља патогенетски механизам који се интерполира
између хостилности као психолошке карактеристике и појаве коронарне болести.
Наводи се и појачана физиолошка реактивност хостилних особа у ситуацијама

139

Pignalberi C, Patti G, Chimenti C, Pasceri V, Maseri A. 1998. Role of different
determinants of psychological distress in acute coronary syndromes. J Am Coll Cardiol 32(3):
613–619., модификован текст.
140
Moller, Jette, Theorell Töres, de Faire Ulf, Ahlbom Anders и Hallqvist Johan.2005.
Work related stressful life events and the risk of myocardial infarction. Case-control and casecrossover analyses within the Stockholm heart epidemiology programme (SHEEP). J Epidemiol
Community Health 59(1): 23–30., модификован текст.
141
Hecker MH, Chesney MA, Black GW, Frautschi N.1988.Coronaryprone behaviors in
the Western Collaborative Group Study. Psychosom Med 50(2): 153–64.
142
Helmer KF, Krantz DS, Howell RH, Klein J, Bairey CN, Rozanski A. 1993. Hostility
and myocardial ischemia in coronary artery disease patients: evaluation by gender and ischemic
index. Psychosom Med, 55(1), 29-36., модификован текст.
143
Sloan RP, Bagiella E, Shapiro PA, Kuhl JP, Chernikhova D, Berg J, Myers MM. 2001.
Hostility, gender, and cardiac autonomic control. Psychosom Med, 63(3), 434-440.,
модификован текст.

86

социјалног стреса.144Ако се узме у обзир чињеница да су неповерљивост и
сумњичавост повезани са хостилношћу, подаци добијени од пацијената о
доживљавањима током стресних ситуација указују на повишену реактивност
особа које карактерише хостилност, и значајан скок крвног притиска.
У литератури се могу наћи истраживања са циљем јаснијег дефинисања
психосоцијалних фактора који учествују у развоју коронарне болести. Посебна
пажња посвећена је проучавању и валидизацији модела интерперсоналног
конфликта ("приближавање удаљавање''), специфичног посебно за особе мушког
пола које карактерише хостилност и цинизам.145 Познато је, наиме, да особе са
израженом хостилношћу, цинизмом и одбрамбеним ставом у социјалним
релацијама, карактерише дефанзивни интерперсонални стил. Потврђено је да
особе са израженом цртом “одбрамбене” хостилности имају опсежније
опструктивне промене на коронарним крвним судовима у односу на оболеле које
карактеришу други модалитети дефанзивног интерперсоналног стила. Када је реч
о специфичним животним стиловима, одавно је уочено да оптимистичан став
делује протективно на здравље, док је изражени песимизам повезан са већом
стопом обољевања.
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ЗАКЉУЧАК

Током двадесетог века, али и на почетку двадесет првог, стрес је постао један
од највећих фактора ризика савременог човека. Стрес постаје критични чинилац у
процесу одржавања здравља, а врло често и узрок великог броја психосоматских
обољења и зато се, у овом времену динамичног начина живота, с правом сматра
менталном епидемијом савременог света. Проведено истраживање је имало за
циљ утврђивање стресора који имају највећи утицај на појаву коронарне болести
срца, а у складу са постављеним задацима и према утврђеној методологији
испитан је утицај стреса на развој коронарне болести срца код испитаника
различитог пола и различите старосне доби.
Из добијених резултата овог истраживања, може се закључити да постоје
значајне разлике између испитаника различитог пола у односу на стресоре
промена места боравка и присуство финансијских проблема. Жене су значајно
чешће биле изложене промени места боравка као стресору, док су мушкарци у
узорку значајно чешће у односу на жене доживљавали финансијске проблеме као
стресор. Нису нађене статистички значајне разлике између испитаника различитог
пола у односу на смрт блиске особе, боравак у болници, озбиљни болест члана
породице, губитак посла и одвајање од важне особе у животу, као могуће
стресоре.
Када је реч о испитаницима различите старосне доби, нађене су статистички
значајне разлике између група у односу на стресоре: смрт блиске особе, боравак у
болници, озбиљна болест члана породице и финансијски проблеми. Показало се
да су овим стресорима значајно чешће били изложени испитаници старији од 50
година. Статистички значајне разлике нађене су и у односу на процену утицаја
промене места боравка и губитка посла на ток и развој коронарне болести.
Испитаници старији од 50 година су, у односу на групу млађих испитаника,
значајно чешће процењивали да су промена места боравка и губитак посла били
стресори који су утицали на појаву и ток коронарне болести срца.
Проведено истраживање представља један мали корак унапред у проучавању
утицаја стреса на коронарну болест, а уједно и позив свима који су теоријски или
практично заинтересовани, на даље проучавање повезаности стреса са понашањем
и квалитетом живота. Даља истраживања би се могла усмерити у правцу
проучавања везе између дуготрајне изложености стресорима оболелих од
коронарне болести у условима савременог друштва са аспекта радног и
социјалног окружења. Учесталост коронарне болести у популацији, као и
озбиљност последица које коронарна болест оставља на психолошком и
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социјалном плану, упућују на потребу за даљим проучавањем дијагностичких и
терапеутских могућности свих аспеката ове болести.
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ПРИЛОЗИ
Прилог бр.1: Кратки структурирани упитник за социо-демографске
податке

Пол: 1. мушки 2. женски
Године старости: ____________
Стручна спрема: 1.ОШ 2.ССС 3. ВШС
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4.ВСС

Прилог бр.2: Анкета за истраживање изложености стресорима
Да ли сте били изложени и у којој мери следећим стресовима:
1.
Смрт блиске особе
• Никада
• Једном
• Више пута
2.
Боравак у болници

• Никада
• Једном
• Више пута
3.

Озбиљна болест члана породице
• Никада
• Једном

• Више пута
4.
Промена места станиовања (мимо Ваше воље)
• Никада
• Једном
• Више пута
5.
Губитак посла
• Никада
• Једном
• Више пута
6.
Финансијски проблеми
• Никада
• Једном
• Више пута
7.
Одвајање од важне особе у животу (раскид, развод)
• Никада
• Једном
• Више пута
8.
Да ли је неки од ових догађаја утицао на појаву симптома или
погоршање стања Ваше болести?
• Јесте
• Није
9.
Уколико је Ваш одговор на претходно питање позитиван молим Вас
да ми опишете на који начин.
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Прилог бр.3: Интервју

1. Да ли сте у току свог живота доживели смрт блиске особе, ако јесте
колико пута?
2. Да ли сте били на лечењу у болници и ако јесте колико пута до
сада?
3. Да ли сте до сада доживели да је неки члан Ваше породице имао
озбиљну болест и ако је потврдан одговор колико пута?
4. Да ли сте морали мимо своје воље да мењате место становања и ако
јесте колико пута?
5. Да ли је до сада код Вас дошло до губитка посла и ако јесте колико
пута?
6. Да ли су постојали периоди које су обележили већи финансијски
проблеми и ако јесу колико пута?
7. Да ли је у вашем животу долазило до одвајања од важне особе у
смислу раскида, развода или у неком другом виду? Ако јесте колико пута
се то десило?
8. Да ли су преживљени стресни догађаји, или они које тренутно и
даље проживљавате, утицали/утичу на појаву или погоршање већ постојеће
коронарне болести срца.
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