
PRACE ORYGINALNE • ORIGINAL PAPERS

Family Medicine & Primary Care Review 2014; 16, 3: 248–251

PL
 IS

SN
 1

73
4-

34
02

© Copyright by Wydawnictwo Continuo

Trudności społeczno-ekonomiczne pacjentów ze schizofrenią 

Socio-economic difficulties in schizophrenic patients
Donata Kurpas1, 2, A, C–F, Łucja pochwaŁa3, A–F, Mariola seń4, A, C–E, 
izabela wróblewsKa2, A, C–E, bożena MroczeK5, A, C–E 

1 Katedra i zakład Medycyny rodzinnej uniwersytetu Medycznego we wrocławiu
2 instytut pielęgniarstwa państwowej Medycznej wyższej szkoły zawodowej w opolu
3 samodzielny wojewódzki szpital dla nerwowo i psychicznie chorych w branicach
4 zakład promocji zdrowia Katedry zdrowia publicznego wydziału nauk o zdrowiu 
uniwersytetu Medycznego we wrocławiu
5 zakład nauk humanistycznych w Medycynie pomorskiego uniwersytetu Medycznego w szczecinie

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Dysfunkcja społeczna jest cechą charakterystyczną schizofrenii. trudności społeczno-ekonomiczne 
chorych są spowodowane stopniowo narastającym deficytem, który nie zawsze wiąże się z samym procesem chorobowym. 
Cel pracy. porównanie trudności społeczno-ekonomicznych u chorych na schizofrenię mieszkających samodzielnie z trudno-
ściami chorych przebywających w Domach pomocy społecznej.
Materiał i metody. w badaniu wzięło udział 134 chorych z rozpoznaną schizofrenią, w przedziale wiekowym od 20 do 49 
lat (średnia wieku: 30,4 ± 6,24). badania zostały przeprowadzone wśród mieszkańców Domu pomocy społecznej oraz cho-
rych mieszkających samodzielnie lub z rodziną. Do przeprowadzenia badań posłużono się anonimowym kwestionariuszem 
autorskim.
Wyniki. większość badanych (81%, 108) przyznało, że po zachorowaniu przestali pracować i utrzymują się z renty lub zasił-
ku, 19% (26) respondentów podało, że nadal jest aktywnych zawodowo. 45% (60) stwierdziło, że po zachorowaniu znacznie 
pogorszyła się ich sytuacja finansowa. 62% (83) badanych podało, że w konsekwencji choroby są mniej zainteresowani kon-
taktami z ludźmi niż dawniej. analiza poszczególnych pytań za pomocą jednoczynnikowej anoVa wykazała, że mieszkańcy 
Dps-u statystycznie częściej (p < 0,05) od pozostałych badanych twierdzili, że: stali się bierni i mało zdecydowani, zerwali 
lub znacznie ograniczyli kontakty z dawnymi znajomymi, nie wychodzą z domu, bo mają wrażenie, że inni śmieją się z nich, 
nie mają żadnych planów na przyszłość, co najmniej kilka razy myśleli o zmianie miejsca zamieszkania. rzadziej twierdzą, 
że rodzina, przyjaciele, sąsiedzi oraz znajomi rozumieją i wspierają ich w chorobie. 
Wnioski. chorzy na schizofrenię nisko oceniają swoje funkcjonowanie społeczne. u większości pacjentów występują trudno-
ści finansowe. zachorowanie było przyczyną izolacji społecznej oraz braku perspektyw życiowych. zaznaczone były u cho-
rych trudności komunikacyjne.
Słowa kluczowe: trudności społeczno-ekonomiczne, schizofrenia, Dom pomocy społecznej.

Background. social dysfunction is a characteristic feature of schizophrenia. social difficulties appear in patients in 
whom a gradual deficit grows, which is not always associated with the disease process.
Objectives. to compare the socio-economic difficulties in schizophrenic patients living alone, with difficulties in patients resid-
ing in the nursing homes.
Material and methods. the study involved 134 patients diagnosed with schizophrenia between the ages of 20–49 years (mean 
age: 30.4 ± 6.24). the research was conducted among residents of the nursing home and those living alone or with family. an 
anonymous questionnaire was utilized to carry out the study.
Results. Most of the respondents (81%, 108) said they had stopped working after becoming ill and live on a pension or allow-
ance, 19% (26) of the respondents reported that they are still professionally active. 45% (60) said that after the onset of the 
disease their financial situation significantly worsened. 62% (83) of respondents reported that under the influence of the dis-
ease – they are less interested in contact with people than in the past. analysis of individual questions using one-way anoVa 
showed that residents of the nursing homes statistically (p < 0.05) more often than the other respondents argued that: they 
became passive and not very committed, broke or significantly reduced their contacts with old friends, they do not go out of 
the house, they have the impression that others laugh at them, they do not have any plans for the future, they occasionally think 
about a change of residence place. they less frequently argue that family, friends understand and support them in the disease.
Conclusions. patients with schizophrenia generally evaluate their social functioning as low. the majority of patients experience 
financial difficulties. Disease was the cause of social isolation and lack of prospects in life. communication difficulties were 
indicated by the patients.
Key words: socio-economic difficulties, schizophrenia, nursing home.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Dysfunkcja społeczna jest cechą charakterystyczną schi-

zofrenii [1, 2]. trudności społeczne chorych są spowodowane 
stopniowo narastającym deficytem, który nie zawsze wiąże 
się z samym procesem chorobowym [3]. ważnym elemen-

tem, który ma wpływ na funkcjonowanie społeczne, jest wy-
jątkowe ubóstwo zachowań interpersonalnych i związane 
z tym wypadanie z ról społecznych. nie bez znaczenie jest 
również stosunek społeczny do ludzi cierpiących na schizo-
frenię, w tym zjawisko stygmatyzacji. Dyskryminacji i „na-
znaczeniu” ulegają również rodziny chorych, a w szczegól-
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ności matki [4]. Problem ten wynika najczęściej z lęku przed 
nieprzewidywalnością osoby chorej, a także z lęku przed 
zachorowaniem [5]. 

Przebieg schizofrenii jest długotrwały o względnie 
wczesnym początku, z częstymi nawrotami. Szczególną 
właściwością psychobiologiczną tej choroby jest podat-
ność na stresujące czynniki psychospołeczne. Ta podatność 
w powiązaniu z obniżoną zdolnością umiejętności społecz-
nych prowadzi do niechęci w angażowanie się w kontakty 
interpersonalne. Rezultatem takiej postawy jest narastanie 
izolacji społecznej, poczucia osamotnienia i obniżenia 
satysfakcji życiowej [6]. Dla chorych na schizofrenię cha-
rakterystyczna jest również dezorganizacja podstawowych 
funkcji psychicznych. Występują zaburzenia w obszarze 
emocjonalnym, motywacyjnym i poznawczym oraz znie-
kształcenia w ocenie rzeczywistości. Często wiąże się to 
z ograniczeniem zainteresowania, prowadzi do bierności 
i wycofania się z życia społecznego [7].

Określono bezsprzecznie, że akceptacja i świadomość 
uzyskania pomocy ma korzystny wpływ na przebieg schizo-
frenii. Dobre rokowanie przebiegu klinicznego schizofrenii 
można uzyskać, gdy chory otrzymuje wsparcie i zrozumie-
nie ze strony rodziny, ma dostęp do różnych form terapii 
i zajęć edukacyjnych, a także ma możliwość kontynuowa-
nia pracy zawodowej i uczestniczenia w życiu społecznym. 
Czynnikami działającymi destrukcyjnie i źle rokującymi są 
m.in.: bezrobocie, bezdomność, samotność [7]. 

Trudna sytuacja społeczno-ekonomiczna chorych na 
schizofrenię nie ulega poprawie przez umieszczenie ich 
w Domu Pomocy Społecznej, ponieważ główną przyczy-
ną ich trudności jest utrata zdolności zarobkowych, utrata 
zdolności komunikowania się, trudność przeżywania zado-
wolenia z własnej aktywności i samodzielności, nasilanie 
się postawy wycofania i bierności, niska samoocena, brak 
wsparcia społecznego. Stąd w ramach rehabilitacji pacjen-
tów ze schizofrenią zwraca się ogromną uwagę nie tylko 
na aspekt osobisty, tzn. dbałość o własne sprawy (higiena, 
wygląd zewnętrzny, samodzielność), ale także zawodowy 
(dotyczący wytrwałości, stałości) i środowiskowy oraz ade-
kwatność pełnienia ról rodzinnych w zależności od wieku 
i pozycji pacjenta (umiejętności komunikacyjne, asertyw-
ność, umiejętność radzenia sobie z problemami itp.) [3].

Cel badań

Celem badań było porównanie trudności społeczno-
-ekonomicznych u osób młodych, chorych na schizofrenię 
mieszkających samodzielnie z trudnościami chorych prze-
bywających w Domach Pomocy Społecznej.

Materiał i metody

W badaniu wzięło udział 134 chorych (36 kobiet, 
27% oraz 98 mężczyzn, 73%) z rozpoznaną schizofrenią, 
w przedziale wiekowym od 20 do 49 lat (średnia wieku: 
30,4 ± 6,24). Wśród badanych samodzielnie mieszkało 
11% (15) badanych, 37% (49) – z rodziną generacyjną, 10% 
(14) – z rodziną prokreacyjną, z kolei 42% (56) było miesz-
kańcami Domu Pomocy Społecznej. Najliczniejszą grupę 
(56%, 75) stanowili badani w wieku 20–30 lat, z ośrodków 
miejskich (54%, 72), z wykształceniem zawodowym (60%, 
79), niepozostający w stałym związku (84%, 113). 

Do przeprowadzenia badań posłużono się anonimo-
wym kwestionariuszem autorskim, składającym się z czte-
rech części, obejmujących pytania zamknięte jednokrot-
nego wyboru. Pierwszą część stanowiła metryczka, drugą: 
ocena funkcjonowania społecznego i sytuacji finansowej, 
trzecią: ocena umiejętności komunikowania się, część 

czwarta określała przeżycia emocjonalne pacjenta (klucz 
ankiety – tab. 1). Warunkiem przeprowadzenia ankiety była 
dobrowolna zgoda badanego.

Tabela 1. Klucz ankiety autorskiej

Lp. Treść pytania Zasady  
punktacji

Funkcjonowanie społeczne i sytuacja finansowa

1. Po zachorowaniu przestałem pracować 
i utrzymuję się z renty, zasiłku?

tak = 0 pkt.  
nie = 1 pkt.

2. Po zachorowaniu znacznie pogorszyła 
się moja sytuacja finansowa?

tak = 0 pkt.  
nie = 1 pkt.

3. Stałem się od pewnego czasu bierny 
i mało zdecydowany?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

4. Zerwałem lub znacznie ograniczyłem 
kontakty z dawnymi znajomymi?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

5. Nie wychodzę z domu, bo mam wraże-
nie, że inni śmieją się ze mnie i „wyty-
kają” mnie palcami?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

6 Moja rodzina i przyjaciele rozumieją 
mnie i wspierają w chorobie?

tak = 1 pkt. 
nie = 0 pkt.

7. Moi sąsiedzi i znajomi rozumieją mnie 
i wspierają w chorobie?

tak = 1 pkt. 
nie = 0 pkt.

8. Pod wpływem choroby zmieniły się na 
gorsze moje plany osobiste i zawodowe?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

9. Nie mam żadnych planów na przy-
szłość?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

10. Co najmniej kilka razy myślałem 
o zmianie miejsca zamieszkania?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

11. Jestem mniej zainteresowany sprawami 
seksualnymi?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

12. Straciłem zainteresowanie nawiązywa-
niem głębszych relacji partnerskich?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

Komunikacja

1. Interesuje się ludźmi mniej niż dawniej? tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

2. Mam poczucie, że nie mam o czym 
rozmawiać z innymi ludźmi?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

3. To, co mówią inni ludzie budzi u mnie 
lęk i nieufność?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

4. Gdy znajduję się w towarzystwie, mam 
kłopoty z rozpoczynaniem rozmowy.

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

5. Trudno jest mi mówić o moich przeży-
ciach o odczuciach?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

6. Mam kłopoty z załatwieniem prostych 
spraw, np. w biurze, w sklepie, w prze-
chodni?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

7. Nie potrafię się porozumieć z moimi 
najbliższymi?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

8. Mam przynajmniej jedną osobę w swo-
im otoczeniu, której mogę wszystko 
powiedzieć?

tak = 1 pkt. 
nie = 0 pkt.

9. Potrafię porozmawiać z rodziną, przy-
jaciółmi o swojej chorobie i kłopotami 
z nią związanymi?

tak = 1 pkt. 
nie = 0 pkt.

10. Rodzina i przyjaciele (byli przyjaciele) 
unikają i lekceważą (boją się) mnie 
z powodu choroby?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

11. Ludzie (sąsiedzi, znajomi) unikają i lekce-
ważą (boją się) mnie z powodu choroby?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.



D. Kurpas i wsp. • Trudności społeczno-ekonomiczne pacjentów ze schizofrenią 
Fa

m
ily

 M
ed

ic
in

e 
&

 P
ri

m
ar

y 
C

ar
e 

Re
vi

ew
 2

01
4;

 1
6,

 3
250

Tabela 1. Klucz ankiety autorskiej

Lp. Treść pytania Zasady  
punktacji

Przeżywanie emocjonalne

1. Często odczuwam smutek i przygnę-
bienie?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

2. Wstydzę się swojej choroby? tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

3. Nie cieszy mnie to, co robię? tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

4. Czuję się gorszy od innych ludzi? tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

5. Często czuję, że zawiniłem? tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

6. Często czuję złość i irytację w kontak-
tach z innymi ludźmi? 

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

7. Jest mi wszystko obojętne? tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

8. Często się boję (często odczuwam 
strach lub lęk)?

tak = 0 pkt. 
nie = 1 pkt.

Analizy poszczególnych zmiennych dokonano za po-
mocą jednoczynnikowej ANOVA (analysis of variance) 
oraz testu post-hoc NIR. Zgodnie z ogólnymi standardami, 
za niezbędny poziom istotności uznano 95% prawdopo-
dobieństwo istotności różnic (p < 0,05). Analizy wykonano 
przy użyciu programu STATISTICA 10 firmy StatSoft.

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bio-
etycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. 

Wyniki
Funkcjonowanie społeczne i sytuacja zawodowa 
Większość badanych 81% (108) przyznało, że po za-

chorowaniu przestali pracować i utrzymują się z renty lub 
zasiłku, 19% (26) respondentów podało, że nadal jest ak-
tywnych zawodowo. 45% (60) stwierdziło, że po zachoro-
waniu znacznie pogorszyła się ich sytuacja finansowa. 66% 
(88) badanych podało, że stali się od pewnego czasu bierni 
i mało zdecydowani. 78% (104) respondentów przyznało, 
że po zachorowaniu zerwali lub znacznie ograniczyli kon-
takty z dawnymi znajomymi. 44% (59) badanych podało, 
że nie wychodzi z domu, bo ma wrażenie, że inni drwią 
z nich. 24% (32) stwierdziło, że nie czują jakiekolwiek 
wsparcia ze strony najbliższych. Równocześnie 55% (74) 
respondentów przyznało, że sąsiedzi i znajomi rozumieją 
ich i wspierają w chorobie. 73% (98) badanych podało, 
że pod wpływem choroby zmieniły się na gorsze ich pla-
ny osobiste i zawodowe. 56% (75) stwierdziło, że nie ma 
żadnych planów na przyszłość. 65% (87) przyznało, że co 
najmniej kilka razy myślało o zmianie miejsca zamieszka-
nia. Na pytanie o zmniejszenie zainteresowania sprawami 
seksualnymi 52% (70) respondentów odpowiedziało twier-
dząco. 47% (63) respondentów stwierdziło, że pod wpły-
wem choroby jest mniej zainteresowanych nawiązywaniem 
głębszych relacji. 

Komunikacja
62% (83) badanych podało, że w konsekwencji choroby 

jest mniej zainteresowana kontaktami z ludźmi niż dawniej. 
60% (81) respondentów potwierdziło, że nie mają o czym 
rozmawiać z innymi ludźmi. 60% (81) stwierdziło, że to, 
co mówią inni ludzie, budzi u nich lęk i nieufność. 51% 
(69) respondentów przyznała, że gdy znajdują się w towa-
rzystwie, mają kłopoty z rozpoczynaniem rozmowy. Na py-
tanie o trudności z mówieniem o przeżyciach i odczuciach 
62% (83) osób badanych odpowiedziało twierdząco. Z kolei 

46% (62) respondentów podało, że ma kłopoty z załatwie-
niem prostych spraw, np. w biurze, w sklepie, w przechod-
ni. 49% (65) badanych twierdzi, że nie potrafi porozumieć 
się ze swoimi najbliższymi. Jedynie 65% (87) respondentów 
podało, że ma przynajmniej jedną osobę w swoim otocze-
niu, której mogą wszystko powiedzieć. 70% (94) sądzi, że 
potrafi porozmawiać z rodziną, przyjaciółmi o swojej cho-
robie i kłopotach z nią związanych. Na pytanie o poczucie 
bycia lekceważonym przez najbliższych z powodu choroby 
49% (65) badanych odpowiedziało twierdząco. 50% (67) 
czuje, że sąsiedzi, znajomi unikają i lekceważą lub boją się 
ich z powodu choroby.

Przeżywanie emocjonalne
66% (89) badanych przyznało, że często odczuwa smu-

tek i przygnębienie. Z kolei 60% (81) przyznało, że wstydzi 
się swojej choroby. 62% (83) respondentów podało, że nie 
cieszy ich codzienna aktywność. Na pytanie o poczucie by-
cia gorszym od innych ludzi 51% (68) chorych odpowie-
działo twierdząco. Z kolei 72% (97) badanych odpowie-
działo twierdząco na pytanie o poczucie winy. 49% (66) 
respondentów stwierdziło, że często czuje złość i irytację 
w kontaktach z innymi ludźmi. 37% (50) osób przyznało, 
że jest im wszystko obojętne. 43% (57) chorych podało, że 
często odczuwa strach lub lęk.

Warunki zamieszkania a samoocena badanych
Mieszkańcy DPS-u (średnia 3,66) swoje funkcjonowa-

nie społeczne i sytuację finansową ocenili gorzej niż badani 
mieszkający z: rodziną generacyjną (6,62), samodzielnie 
(6,44) i z rodziną prokreacyjną (6). Różnice były istotne sta-
tystycznie (F = 14,63; p < 0,001). Analiza poszczególnych 
pytań za pomocą jednoczynnikowej ANOVA wykazała, 
że mieszkańcy DPS-u statystycznie częściej (p < 0,05) od 
pozostałych badanych twierdzili, że: stali się bierni i mało 
zdecydowani, zerwali lub znacznie ograniczyli kontakty 
z dawnymi znajomymi, nie wychodzą z domu, bo mają 
wrażenie, że inni śmieją się z nich, nie mają żadnych pla-
nów na przyszłość, co najmniej kilka razy myśleli o zmianie 
miejsca zamieszkania. Rzadziej natomiast twierdzą, że ro-
dzina, przyjaciele, sąsiedzi oraz znajomi rozumieją i wspie-
rają ich w chorobie. 

Mieszkańcy DPS-u (średnia 3,05) pod względem umie-
jętności komunikacji ocenili się gorzej niż badani miesz-
kający: z rodziną generacyjną (7,43), samodzielnie (6,56) 
i z rodziną prokreacyjną (6,38), różnice te były istotne sta-
tystycznie (F = 28,01; p < 0,001). Analiza poszczególnych 
pytań za pomocą jednoczynnikowej ANOVA wykazała, że 
mieszkańcy DPS-u statystycznie częściej (p < 0,05) od pozo-
stałych badanych twierdzili że: interesują się ludźmi mniej 
niż dawniej; mają poczucie, że nie mają o czym rozmawiać 
z innymi ludźmi; to, co mówią inni ludzie, budzi u nich lęk 
i nieufność; mają kłopoty z załatwieniem prostych spraw; 
nie potrafią się porozumieć z najbliższymi osobami oraz że 
rodzina, przyjaciele, sąsiedzi i znajomi unikają i lekceważą 
(boją się) ich z powodu choroby. Rzadziej natomiast twier-
dzą, że mają bliską osobę, z którą mogliby porozmawiać. 

Mieszkańcy DPS-u (średnia 2,51) pod względem prze-
żywania emocjonalnego ocenili się gorzej niż badani 
mieszkający: z rodziną generacyjną (4,49), samodzielnie 
(4,22) i z rodziną prokreacyjną (4). Różnice były istotne sta-
tystycznie (F = 28,01; p < 0,001). Analiza poszczególnych 
pytań za pomocą jednoczynnikowej ANOVA wykazała, że 
mieszkańcy DPS-u statystycznie częściej (p < 0,05) od po-
zostałych badanych twierdzili, że często odczuwają smutek 
i przygnębienie, wstydzą się swojej choroby, nie cieszy ich 
to, co robią, czują się gorsi od innych ludzi oraz że często 
odczuwają poczucie winy za swoją chorobę.

Mężczyźni wyżej ocenili (średnia 5,95) swoje funkcjo-
nowanie społeczne i sytuację finansową od kobiet (średnia 
3,3) (t = 5,13; p < 0,001), podobnie jak swoje zdolności 
komunikacyjne (odpowiednio: 5,89 vs. 3,72; t = 5,13; p < 
0,001), wykazano także wyższe wyniki w ocenie emocjo-
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nalnej u mężczyzn (3,86) w porównaniu z kobietami (2,7) 
(t = 2,23; p < 0,05). Badani mieszkający w mieście (średnia 
6,45) swoje funkcjonowanie społeczne i sytuację finansową 
ocenili lepiej niż respondenci mieszkający na wsi (3,93) (t = 
5,67; p < 0,001), podobnie jak swoje umiejętności komuni-
kacji (odpowiednio: 7,12 vs. 3,27; t = 5,67; p < 0,001) oraz 
przeżywanie emocjonalne (odpowiednio: 4,3 vs. 2,75; t = 
5,67; p < 0,001).

Nie wykazano zależności między samooceną w każdej 
z kategorii a wiekiem, wykształceniem i pozostawaniem 
w związku stałym (p > 0,05).

Dyskusja 
Badania własne wykazują, że trudności społeczno-eko-

nomiczne chorych na schizofrenię mogą wiązać się z niską 
samooceną, złą sytuacją finansową, złym funkcjonowaniem 
w relacjach społecznych, ubogą komunikacją oraz słabo 
rozwiniętą siecią wsparcia społecznego. Podobne wyniki 
otrzymał Nicolson [8], wykazując, że na jakość życia cho-
rujących na schizofrenię mają wpływ codzienne zajęcia, 
praca, nauka, aktywny wypoczynek. Chorzy, gdy czują się 
potrzebni, wykorzystują swój potencjał oraz mogą zada-
niom poświęcać dużo wolnego czasu, wykazując przy tym 
wyższe zadowolenie [8]. Z badań Chądzyńskiej i wsp. [9] 
wynika, że wraz z wystąpieniem kryzysu psychicznego dia-
metralnie zmienia się samoocena osób chorych na schizo-
frenię. Ta zmiana własnego obrazu jest niezwykle emocjo-
nalna, co może powodować kryzys tożsamości. Osoby te 
bardzo negatywnie spostrzegają własne życie po zachoro-
waniu, co w konsekwencji może powodować zmiany per-
spektyw, odczuwanych emocji i pogorszenie kompetencji 
społecznych [9]. Cechnicki i wsp. [10] w swoich badaniach 
zwrócili uwagę na istotę wsparcia w ramach sieci relacji 
społecznych. Wykazali, że osoby chore na schizofrenię 
z bardziej rozbudowanymi relacjami społecznymi i wyż-
szym poziomem wsparcia społecznego wykazują wyższe 
zadowolenie z jakości życia [10].

Przedstawione badanie potwierdza hipotezę o niższej 
samoocenie chorych na schizofrenię umieszczonych w Do-
mach Pomocy Społecznej od pozostałych badanych. Bez-
czynność, brak planów na przyszłość, brak motywacji do 
działania, nieumiejętne organizowanie czasu wolnego, zmia-
na własnego obrazu i wkomponowanie go w nowe, nieznane 
otoczenie, w znacznym stopniu obniża subiektywne odczu-
cie jakości życia. Wyższe poziomy samooceny (potencjalnie 
– jakości życia) wykazywali w naszym badaniu mężczyźni. 
Podobny wynik uzyskał w swoich badaniach Jarema i wsp. 
[11]. Z kolei Czernikiewicz i wsp. [12] w przeprowadzo-
nych badaniach nie wykazali różnicy między jakością życia 
u kobiet i mężczyzn.

Warto tu podkreślić, że w badaniu wpływu liczby hospi-
talizacji na jakość życia Badura-Brzoza i wsp. [13] wykazali 
negatywny związek między czasem trwania choroby i liczbą 
hospitalizacji a fizycznym wymiarem jakości życia. W na-
szym badaniu zmienne socjodemograficzne: wiek, wykształ-
cenie i stan cywilny, były zmiennymi, które nie mają wpły-
wu na psychiczną komponentę samooceny (i potencjalnie 
– jakości życia), co znalazło także potwierdzenie w badaniu 
przeprowadzonym przez Badurę-Brzozę i wsp. [13].

Wnioski
Chorzy na schizofrenię ogólnie nisko oceniają swoje 

funkcjonowanie społeczne. U większości pacjentów wy-
stępują trudności finansowe. Zachorowanie było przyczy-
ną izolacji społecznej oraz braku perspektyw życiowych. 
Zaznaczone są u chorych trudności komunikacyjne. W sa-
moocenie funkcjonowania badanych zmienną różnicującą 
była płeć oraz miejsce zamieszkania, Dodatkowo respon-
denci przebywający w Domu Pomocy Społecznej swoje 
funkcjonowanie oceniają gorzej od chorych mieszkających 
samodzielnie lub z rodziną. Dotyczy to zarówno funkcjono-
wania społecznego i sytuacji finansowej, jak i umiejętności 
komunikacji oraz przeżywanie emocjonalnego. 
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