
PRACE ORYGINALNE • ORIGINAL PAPERS

Family Medicine & Primary Care Review 2013; 15, 4: 536–539

PL
 IS

SN
 1

73
4-

34
02

© Copyright by Wydawnictwo Continuo

Czynniki społeczno-demograficzne wpływające na jakość życia 
pacjentów z astmą i POChP

Socio-demographic contributors to quality of life of patients with asthma  
and chronic obstructive pulmonary disease
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Wstęp. choroby przewlekłe układu oddechowego ze względu na swój charakter oraz zróżnicowane objawy 
wpływają znacząco na codzienne funkcjonowanie chorego. zarówno astma, jak i PochP, należące do tej grupy chorób, 
przyczyniają się do istotnych ograniczeń w życiu pacjenta, znacząco wpływając na jego ocenę jakości życia. Jednym z naj-
ważniejszych czynników determinujących i wpływających na tę ocenę jest zdrowie, innym również istotnym czynnikiem są 
zmienne społeczno-demograficzne. 
Cel pracy. Przedstawienie zależności między subiektywną oceną jakości życia chorych cierpiących z powodu przewlekłych 
chorób układu oddechowego a czynnikami społeczno-demograficznymi. 
Materiał i metody. badania przeprowadzono pośród 150 chorych, u których zdiagnozowano astmę i PochP. Średni wiek re-
spondentów wynosił 58 lat ± 13 lat. zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem standaryzowany 
kwestionariusz sF-36. 
Wyniki. wykazano u chorujących na przewlekłe schorzenia układu oddechowego zależność (p < 0,05) jakości życia od wieku 
(osoby starsze cechowały się gorszą jakością życia w każdym z badanych obszarów). czynnikiem różnicującym jakość życia 
chorych jest aktywność zawodowa, natomiast płeć nie wpływa na ocenę jakości życia.
Wnioski. 1. osoby starsze cechuje gorsza jakość życia. 2. Płeć nie ma wpływu na ocenę jakości życia u chorych z prze-
wlekłymi chorobami układu oddechowego. 3. chorzy czynni zawodowo wykazują większe zadowolenie ze swojego życia.  
4. osoby pracujące umysłowo cechują się wyższą jakością życia w obszarze stanu psychicznego, w porównaniu z osobami 
wykonującymi prace fizyczne. 
Słowa kluczowe: jakość życia, choroby układu oddechowego, czynniki demograficzne.

Background. Due to their characteristics and multiple diverse symptoms, chronic respiratory diseases cause numer-
ous limitations in daily functioning of those affected. the limitations caused by these conditions involve all aspects of personal 
activity and influence quality of life assessment. when reviewing quality of life from the medical point of view, it is evident that 
health is the most important determining factor. 
Objectives. the aim of this report is to show the correlation between the subjective measures of quality of life of people suffer-
ing from chronic respiratory illnesses and various socio-demographic considerations.
Material and methods. 150 patients in pulmonology wards as well as outpatient clinics in the alfred sokołowski specialist 
hospital in szczecin were surveyed. respondents had to meet an eligibility criterion, which was diagnostically confirmed ill-
nesses: asthma and coPD. the age of patients surveyed ranged from 20 to 80, with a mean age of 58. author of this research 
used an original questionnaire prepared by herself and the standardized sF-36 questionnaire. 
Results. the study shows that older patients reported a lower quality of life. there are also differences in the assessment of qual-
ity of life between those with coPD and asthma. statistical analysis was undertaken with a level of α equal to 0.05 considered 
statistically significant.
Conclusions. 1. the older patients are characterized by poor quality of life. 2. Gender does not affect the quality of life in 
patients with chronic respiratory diseases. 3. Economically active patients have greater satisfaction with their lives. 4. office 
workers are characterized by a higher quality of life in the area of mental status compared to those doing physical work.
Key words: social conditions, respiratory disease, demography factors.

Streszczenie

Summary

Wstęp 
na przewlekłe choroby płuc zapadają osoby w różnym 

wieku, a zaburzenia w obrębie dróg oddechowych zwią-
zane są z dysfunkcją w wymiarze fizycznym, psychicznym 
oraz społecznym o różnym nasileniu. 

obserwując negatywny wpływ długotrwałych i postę-
pujących chorób układu oddechowego na różne aspekty 

egzystencjalne człowieka, konieczne okazało się podjęcie 
wszelkich działań ograniczających ich zachorowalność 
oraz weryfikację postępowania diagnostycznego oraz lecz-
niczego. Dostrzeżenie tego globalnego zagrożenia przyczy-
niło się do powołania w 2006 r. przez who Światowego 
sojuszu Przeciwko Przewlekłym chorobom układu odde-
chowego (GarD, Global Alliance against Chronic Respira-
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tory Disease) [1, 2]. nadrzędnym celem tej organizacji jest 
poprawa stanu zdrowia osób z przewlekłymi schorzeniami 
w obrębie układu oddechowego. 

charakter oraz zróżnicowanie objawów w przypadku 
przewlekłych chorób układu oddechowego przyczynia się 
do znaczącego wpływu tych schorzeń na ocenę przez cho-
rych jakości życia (Qol, Quality of Life). w 1990 r. schipper 
wspólnie z innymi badaczami z szeroko pojętego pojęcia 
wyodrębnił „jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia 
(hrQol, Health Related Quality of Life). zdefiniował on 
również, że na postrzeganie choroby przez chorego wpły-
wają dwa wymiary: subiektywny oraz obiektywny [3]. oce-
na subiektywna związana jest z zadowoleniem odczuwa-
nym przez samego chorego, co ma istotny wpływ na różne 
sfery życia. ocena obiektywna to natomiast zewnętrzne 
czynniki (np. czynniki społeczno-ekonomiczne, kliniczna 
ocena choroby dokonana przez personel medyczny) [4]. 

Jakość życia rozpatrywana w aspekcie medycznym 
wiąże się z najważniejszym czynnikiem determinującym 
i wpływającym na jej ocenę, jaką jest zdrowie [3]. Poja-
wienie się choroby zaburza dotychczasowe procesy oraz 
interakcje nie tylko w organizmie chorego, ale także w jego 
najbliższym otoczeniu. człowiek, którego dotyczy choro-
ba przewlekła, natrafia na pojawiające się wraz z postępem 
choroby ograniczenia, które przyczyniają się do trudności 
w pełnieniu podstawowych ról społecznych czy zawodo-
wych. istotne stają się również ograniczenia fizyczne, które 
znacząco wpływają na jakość życia. Dlatego tak istotne są 
badania jakości życia chorych z uwzględnieniem subiek-
tywnej oceny oraz holistyczne podejście do pacjenta, co 
ułatwia dostrzeżenie wszelkich zaburzeń oraz deficytów 
w funkcjonowaniu podstawowych sfer życia. w pracy pod-
jęto próbę oceny zależności między subiektywną oceną 
jakości życia chorych z PochP a czynnikami społeczno- 
-demograficznymi. 

Cel pracy

celem pracy była ocena zależności między subiektyw-
ną oceną jakości życia chorych z przewlekłymi chorobami 
układu oddechowego a czynnikami społeczno-demograficz-
nymi (wiek, płeć, rodzaj pracy oraz aktywność zawodowa). 

Materiał i metody 

badania przeprowadzono w 2010 r. pośród 150 cho-
rych leczonych w dwóch oddziałach pulmonologicznych 
oraz przychodni przyszpitalnej specjalistycznego szpitala 
im. prof. alfreda sokołowskiego w szczecinie. Grupa ba-
dana składała się z respondentów spełniających kryteria 
kwalifikacyjne, tzw. chorujących na chorobę układu odde-
chowego o charakterze chronicznym (astma, przewlekła ob-
turacyjna choroba płuc). Średni wiek ankietowanych wynosił 
58 lat ± 13 lat. zastosowaną metodą badawczą był sondaż 
diagnostyczny, natomiast narzędziem standaryzowany kwe-
stionariusz sF-36 (Short Form Health Survey) opracowany 
przez J.E. ware [5, 6]. w badaniu wykorzystano wersję wy-
ostrzoną narzędzia odnoszącą się do tygodniowego okre-
ślenia stanu zdrowia. Polska wersja kwestionariusza sF-36 
umożliwiła ocenę wpływu następstw choroby na codzienne 
funkcjonowanie badanych respondentów oraz pozwoliła 
ocenić wydolność dwóch podstawowych obszarów: fizycz-
nego (Pcs, Physical Component Summary) i psychicznego 
(Mcs, Mental Component Summary). każdy z tych obsza-
rów został opisany przez 4 przypisane mu skale. 

Do analizy statystycznej wykorzystano program stati-
stica 7.1. Pl. zastosowano współczynnik korelacji linio-
wej Pearsona, test kołmogorowa-smirnowa oraz wskaźnik 
struktury do charakterystyki zebranego materiału dotyczące-

go cech demograficznych respondentów. w celu sprawdze-
nia istoty korelacji między zmiennymi obliczono poziom 
istotności (p), za które został przyjęty α = 0,05. 

Wyniki 
wyniki badań wykazały istotną statystycznie korelację 

między wiekiem a oceną jakości życia badanych chorych 
w każdej z analizowanych dziedzin (p < 0,05). zaobserwo-
wano, że osoby starsze cechowały się gorszą jakością życia 
w każdym z badanych obszarów niż pacjenci młodsi (tab. 1). 

Tabela 1. Korelacja liniowa między wiekiem ankietowanych 
a ich jakością życia
Kategoria Wiek p
PF – sprawność fizyczna -0,6196 < 0,005

rP – zaburzenia ról ze względu na 
stan fizyczny

-0,3538 < 0,005

bP – dolegliwości bólowe -0,1744 < 0,005

Gh – ogólne poczucie zdrowia -0,2759 < 0,005

V – witalność -0,4257 < 0,005

socF – funkcjonowanie społeczne -0,3568 < 0,005

rE – zaburzenia ról ze względu na 
stan emocjonalny

-0,1661 < 0,005

Mh – zdrowie psychiczne -0,3608 < 0,005

na podstawie uzyskanych podczas analizy wyników, 
nie stwierdzono różnicy między kobietami a mężczyznami 
pod względem życia we wszystkich badanych kategoriach. 
Poziom istotności dla każdej zmiennej w przypadku obu 
płci wynosił p > 0,05 (tab. 2). 

według zebranych danych aktywność zawodowa okaza-
ła się czynnikiem najbardziej różnicującym ocenę jakości ży-
cia badanych pacjentów z przewlekłymi chorobami układu 
oddechowego. zaobserwowano istotne statystycznie różnice 
między jakością życia chorych ocenianą w ramach: PF, rP, 
bP, V, socF, Mh. we wszystkich tych obszarach osoby czyn-
ne zawodowo wyżej oceniały swoją jakość życia (tab. 3). 

w przypadku zmiennej rodzaj wykonywanej pracy za-
obserwowano jedną istotną statystycznie różnicę dotyczącą 
stanu psychicznego. osoby pracujące umysłowo cechowa-
ły się wyższą oceną jakości życia w tym obszarze niż osoby 
pracujące fizycznie (tab. 4). 

Dyskusja
w polskiej literaturze jest niewiele publikacji zajmują-

cych się tematyką wpływu zmiennych społeczno-demogra-
ficznych na jakość życia pacjentów z przewlekłymi choro-
bami układu oddechowego [7]. 

na uwagę zasługują badania wpływu statusu socjoeko-
nomicznego na oceną jakości życia chorych z PochP prze-
prowadzone przez bąk-Drabik i wsp. [8, 9]. były to pierwsze 
badania tego typu w Polsce. według zebranych danych oce-
na zdrowia osób chorych na przewlekłą obturacyjną choro-
bę płuc w stosunku do grupy kontrolnej jest istotnie niższa, 
z czego przeważnie dotyczy to domen funkcjonowania fi-
zycznego (Pcs). w badaniu wykazano, że zawód oraz status 
zatrudnienia należał do istotnych zmiennych kształtujących 
subiektywne poczucie jakości. na podstawie analizy wyni-
ków stwierdzono wyższą ocenę jakości życia u osób pracu-
jących umysłowo oraz niższą u emerytów i rencistów. w ba-
daniu nie wykazano natomiast zróżnicowania postrzegania 
oceny jakości życia ze względu na wiek oraz płeć.

w zagranicznych publikacjach wyciągnięto podobne 
wnioski. według stahl i wsp. [10] subiektywna ocena ja-
kości życia ulega zmniejszeniu niezależnie od zaawanso-
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papierosów. badania carasco Garrido i wsp. [13] z hiszpanii 
również wykazały negatywny wpływ wieku na ocenę jako-
ści życia w obszarze funkcjonowania fizycznego (Pcs). Ekici 
i wsp. [14] uznali, że wiek oraz płeć wpływają negatywnie 
na ocenę jakości życia u chorych na astmę. zarówno kobie-
ty, jak i osoby starsze wykazują niższą ocenę jakości życia. 
ungar i wsp. [15] wykazali podobną zależność dla płci i wie-
ku. według ich obserwacji ocena jakości życia maleje wraz 
z wiekiem. Dimich-ward i wsp. [16] zaobserwowali, że brak 
aktywności zawodowej wpływa negatywnie na ocenę jakości 
życia. większość autorów prac badawczych wskazuje niski 
status socjoekonomiczny, jako znamienny czynnik upośle-
dzający uzyskanie lepszej jakości życia [11, 12]. 

Tabela 2. Ocena jakości życia według zmiennej płeć
–
X ± SD
dla n = 78

 –
X ± SD
dla n = 72

z p

o
bs

za
r 

fiz
yc

zn
y

PF (sprawność fizyczna) 42,8 ± 30,7 42,4 ± 29,2 0,09 > 0,05

rP (zaburzenia ról ze względu na stan fizyczny) 27,2 ± 38,5 31,9 ± 38,5 0,1 > 0,05

bP (dolegliwości bólowe) 51,6 ± 31,1 42,8 ± 24,8 0,2 > 0,05

Gh (ogólne poczucie zdrowia) 38,4 ± 22,3 37,9 ± 20,6 0,07 > 0,05

o
bs

za
r 

ps
yc

hi
cz

ny

V (witalność) 37,5 ± 18,8 40,0 ± 19,4 0,2 > 0,05

socF (funkcjonowanie społeczne) 49,4 ± 28,5 49,1 ± 26,9 0,05 > 0,05

rE (zaburzenia ról ze względu na stan emocjonalny) 50,0 ± 44,5 49,1 ± 43,0 0,05 > 0,05

Mh (zdrowie psychiczne) 51,6 ± 22,4 55,6 ± 19,6 0,1 > 0,05

n = 78 dla mężczyzn, n = 72 dla kobiet 

–
X ± SD – średnia ± odchylenie standardowe, z – największa wartość bezwzględna, p – poziom istotności

Tabela 3. Ocena jakości życia ze względu na aktywność zawodową
–
X ± SD
dla n = 50

 –
X ± SD
dla n = 100

z p

o
bs

za
r 

fiz
yc

zn
y

PF (sprawność fizyczna) 31,1 ± 24,3 65,2 ± 27,2 0,5 < 0,001

rP (zaburzenia ról ze względu na stan fizyczny) 22,5 ± 34,9 43,5 ± 41,6 0,3 < 0,01

bP (dolegliwości bólowe) 43,5 ± 27,4 55,2 ± 29,3 0,2 < 0,05

Gh (ogólne poczucie zdrowia) 35,4 ± 21,0 43,7 ± 21,5 0,4 > 0,05

o
bs

za
r 

ps
yc

hi
cz

ny

V (witalność) 34,2 ± 18,2 47,8 ± 17,5 0,4 < 0,001

socF (funkcjonowanie społeczne) 43,3 ± 26,5 61,3 ± 26,2 0,2 < 0,001

rE (zaburzenia ról ze względu na stan emocjonalny) 45,0 ± 44,0 58,7 ± 41,8 0,2 > 0,05

Mh (zdrowie psychiczne) 49,6 ± 22,0 61,4 ± 16,9 0,3 < 0,005

n = 50 aktywni zawodowo, n = 100 nieaktywni zawodowo 

–
X ± SD – średnia ± odchylenie standardowe, z – największa wartość bezwzględna, p – poziom istotności

Tabela 4. Ocena jakości życia według zmiennej rodzaj wykonywanej pracy
–
X ± SD
dla n = 88

 –
X ± SD
dla n = 62

z p

o
bs

za
r 

fiz
yc

zn
y

PF (sprawność fizyczna) 39,8 ± 30,4 47,6 ± 28,6 0,2 > 0,05

rP (zaburzenia ról ze względu na stan fizyczny) 23,6 ± 35,0 37,9 ± 41,7 0,2 > 0,05

bP (dolegliwości bólowe) 46,5 ± 29,9 48,6 ± 26,6 0,1 > 0,05

Gh (ogólne poczucie zdrowia) 34,2 ± 20,0 43,8 ± 22,7 0,2 > 0,05

o
bs

za
r 

ps
yc

hi
cz

ny

V (witalność) 36,7 ± 19,0 41,5 ± 19,0 0,2 > 0,05

socF (funkcjonowanie społeczne) 48,4 ± 28,0 50,4 ± 27,3 0,1 > 0,05

rE (zaburzenia ról ze względu na stan emocjonalny) 47,0 ± 43,0 52,2 ± 44,5 0,1 > 0,05

Mh (zdrowie psychiczne) 49,5 ± 21,3 59,1 ± 19,8 0,2 < 0,05

n = 88 aktywni zawodowo, n = 62 nieaktywni zawodowo 

–
X ± SD – średnia ± odchylenie standardowe, z – największa wartość bezwzględna, p – poziom istotności

wania procesu chorobowego, a młodsze osoby wykazują 
nieco wyższe noty dla obszaru psychicznego (Mcs). nie 
zaobserwowano żadnej korelacji związanej z płcią. 

badania przeprowadzone w holandii przez orbon 
i wsp. [11] pośród osób pracujących i nieaktywnych za-
wodowo wykazały istotną zależność w ocenie jakości ży-
cia u osób chorujących na PochP. bezrobotni cechowali 
się obniżoną jakością życia. identycznie wyniki uzyskano 
podczas badań: „2000 Behavioral Risk Factor Surveillan-
ce System” przeprowadzonych przez Earl i wsp. [12]. na 
podstawie analizy materiału stwierdzono, że na obniżenie 
jakości życia pośród chorych na astmę wpływ mają trzy 
zmienne: aktywność fizyczna, stan zatrudnienia oraz palenie 
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3. chorzy czynni zawodowo wykazują większe zadowo-
lenie ze swojego życia. 

4. osoby pracujące umysłowo cechują się wyższą jako-
ścią życia w obszarze stanu psychicznego, w porówna-
niu z osobami wykonującymi prace fizyczne. 

 Wnioski

1. osoby starsze cechuje gorsza jakość życia. 
2. Płeć nie ma wpływu na ocenę jakości życia u chorych 

z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. 


