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Wpływ leczenia sanatoryjnego na jakość życia pacjentów  
ze schorzeniami narządu ruchu* 

Effect of sanatorium treatment on quality of life of patients with disorders  
of the musculoskeletal system

AnnA JurczAkA, B, G, MAłgorzAtA Szkup-JAbłońSkAA, C, D, DAriA SchneiDer-MAtykAA, G, 
AlicJA kozickAA, G, ewA kunowSkAD, E, kAtArzynA AuguStyniukD, E, 
elżbietA grochAnSA, C, D

Samodzielna pracownia propedeutyki pielęgniarstwa 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. Dysfunkcje narządu ruchu są jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności. wraz z postępem choro-
by pacjent natrafia na kolejne trudności w codziennym funkcjonowaniu, co obniża subiektywną ocenę jakości życia. 
Cel pracy. ocena wpływu leczenia sanatoryjnego na jakość życia pacjentów z chorobami narządu ruchu. 
Materiał i metody. badania przeprowadzono w 2011 r. wśród 150 kuracjuszy (69% kobiet; 31% mężczyzn) zoz Sanatorium 
MSwiA w kołobrzegu. Średnia wieku badanych wynosiła 62 lata (przedział: 38–85 lat). w badaniu wykorzystano standaryzo-
wany kwestionariusz SF-36, który wypełniano 2-krotnie, przed i po leczeniu sanatoryjnym. 
Wyniki. badania wskazują na poprawę subiektywnej oceny jakości życia respondentów w wyniku leczenia sanatoryjnego. 
w największym stopniu zmniejszyły się ograniczenia w pełnieniu ról z powodu zdrowia fizycznego (rp – o 48,33%), pro-
blemy emocjonalne (re – o 47,06%) i ból somatyczny (bp – o 47,09%), w najmniejszym – ogólne poczucia zdrowia (gh 
– o 3,59%). płeć ma istotne znaczenie w poprawie subiektywnej oceny jakości życia badanych. u kobiet zaobserwowano 
zmniejszenie rp o 48,29%, u mężczyzn – o 19,78%; bp u kobiet o 48,01%, u mężczyzn – o 20,79%; re u kobiet o 46,88%, 
u mężczyzn – o 15,70%. największy postęp w ocenie jakości życia zaobserwowano wśród osób w wieku do 49 lat (o 40,3%), 
najmniejszy – w wieku 70 i więcej lat – o 28,2%. 
Wnioski. 1. leczenie sanatoryjne korzystnie wpływa na poprawę jakości życia pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. 
2. większą poprawę subiektywnej oceny jakości życia stwierdzono u kobiet. 3. największy postęp w wyniku leczenia uzdro-
wiskowego w badanej grupie dotyczy najmłodszych kuracjuszy.
Słowa kluczowe: jakość życia, rehabilitacja, choroby układu ruchu.

Background. Motor organ dysfunctions belong to main reasons for disability. As the disease progresses, patients 
encounter more and more problems with everyday functioning, which lowers their subjective quality of life assessment. 
Objectives. the aim of this study was to evaluate influence of sanatorium treatment on the quality of life among patients with 
motor organ diseases. 
Material and methods. the study was conducted in 2011, and involved 150 sanatorium patients (69% of women; 31% of men) 
of the health care centre Sanatorium of the Ministry of internal Affairs and Administration in kolobrzeg. the mean age was 
62 years (the age bracket of 38 to 85). the study was based on the standard SF-36 questionnaire, which was completed twice 
– before and after sanatorium treatment. 
Results. the study results show that the subjective quality of life assessment improved as a result of the sanatorium treatment. 
the greatest improvement was observed in role limitations due to physical health problems (role limitations physical (rp) – by 
48.33%), emotional problems (role limitations emotional (re) – by 47.06%) and bodily pain (bp – by 47.09%), and the least 
in general health (gh – by 3.59%). gender considerably affected the subjective quality of life assessment: rp was reduced in 
women by 48.29%, in men by 19.78%; bp in women by 48.01%, in men by 20.79%; re in women by 46.88%, in men by 
15.70%. the greatest improvements in quality of life were observed among patients aged 49 years or younger (by 40.3%), and 
the smallest in patients aged 70 years or older – by 28.2%. 
Conclusions. 1. patients with motor organ diseases assess their quality of life higher after sanatorium treatment. 2. the subjec-
tive quality of life improves more in women than in men. 3. the youngest patients were those who benefited most from the 
sanatorium treatment. 
Key words: quality of life, rehabilitation, motor organ diseases.

Streszczenie

Summary

Wstęp

według who, jakość życia to spostrzeganie przez jed-
nostkę własnej pozycji w życiu, w kontekście kultury i sys-
temów wartości, w jakich żyje, w relacji do celów, oczeki-
wań, standardów i zainteresowań [1]. Jakość życia należy 

rozpatrywać we wszystkich możliwych wymiarach: fizycz-
nym, emocjonalnym, społecznym, środowiskowym i du-
chowym [2–4]. Jakość życia determinowana jest zdrowiem 
i obejmuje takie zagadnienia, jak: codzienne funkcjonowa-
nie, poczucie satysfakcji, objawy somatyczne oraz funkcje 
seksualne [5, 6]. Jakość życia dotyczy jednostki i jest okre-
śleniem subiektywnym [2, 3].

* praca sfinansowana ze środków własnych autorów.
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Siły grawitacyjne przyczyniają się do znacznej eksplo-
atacji niektórych części układu ruchu u człowieka, czego 
konsekwencją może być trwałe uszkodzenie oraz dysfunk-
cja tych narządów. zaburzenia na linii mięsień–kość–staw 
mają wpływ na pogorszenie ich funkcji, następnie zaniku, 
co w późniejszym stadium prowadzi do zmian zwyrodnie-
niowych, na które szczególnie podatne są przyczepy ścię-
gien i chrząstka okołostawowa. wraz z postępem choroby 
wzrasta zapotrzebowanie na rehabilitację. 

według Degi, najważniejsze cechy rehabilitacji to: 
dostępność, kompleksowość, wczesność oraz ciągłość. 
wszystkie te wartości zawiera rehabilitacja uzdrowiskowa. 
Jej specyfika opiera się na wykorzystaniu warunków kli-
matycznych i charakterystycznych dla danego uzdrowiska 
bogactw naturalnych (cyt. za [7]). uzdrowiskowe usługi 
medyczne obejmują leczenie chorych z przewlekłymi cho-
robami, prewencję uzdrowiskową, promocję i edukację 
zdrowotną oraz balneorehabilitację [8].

Cel pracy
celem pracy była ocena wpływu leczenia sanatoryjne-

go na jakość życia pacjentów z chorobami narządu ruchu 
z uwzględnieniem zmiennych socjodemograficznych, ak-
tywności zawodowej i liczby pobytów w sanatorium.

Materiał i metody 
badania przeprowadzono w 2011 r. wśród kuracju-

szy zakładu opieki zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa 
Spraw wewnętrznych i Administracji w kołobrzegu. kryte-
rium włączenia do badań były schorzenia narządu ruchu 
o charakterze nabytych dysfunkcji, takich jak: choroba zwy-
rodnieniowa stawów, zespół bolesnego barku, osteoporo-
za. badaną grupę stanowiło 150 osób, 69% kobiet i 31% 
mężczyzn, w przedziale wiekowym 32–85 lat. Średni wiek 
badanych wynosił 62 lata. wyróżniono cztery grupy wie-
kowe: najliczniejsza to osoby w wieku 60–69 lat (36,67%), 
w przedziale 50–59 lat znalazło się 34% badanych, 22% 
było w wieku 70 i więcej, najmniej liczną grupę stanowiły 
osoby w wieku do 49 lat (7,33%). w każdym przedziale 
wiekowym dominowały kobiety. większość responden-
tów pochodziła z miast powyżej 100 tys. mieszkańców 
(45,33%), 30% stanowili badani z miast do 100 tys., mia-
sta do 10 tys. i wieś zamieszkiwała niespełna 1/4 (24,67%) 
respondentów. wśród badanych najwięcej posiadało wy-
kształcenie średnie (45%), 37% – wykształcenie wyższe, 
12% – zawodowe, najmniejszą grupę stanowili badani 
z wykształceniem podstawowym (6%). najliczniejszą gru-
pą wśród kuracjuszy byli emeryci (48%). Drugą pod wzglę-
dem liczebności grupę stanowiły osoby aktywne zawodowo 
(42%), w tym pracownicy umysłowi (31%) oraz pracownicy 
fizyczni (11%). pozostałe osoby korzystały ze świadczeń 
rentowych (9%) lub były bezrobotne (1%). zdecydowana 
większość (83%) badanych korzystała ze świadczeń sanato-
ryjnych kolejny raz, 17% – po raz pierwszy. 

w badaniach wykorzystano metodę sondażu diagno-
stycznego w oparciu o standaryzowany kwestionariusz 
Medical outcomes Study Short Form 36-item Questionna-
ire (SF-36) oraz autorski kwestionariusz, stworzony w celu 
uzyskania danych socjodemograficznych. kwestionariusz 
SF-36 składa się z 36 pytań, które tworzą 8 zbiorów oce-
niających jakość życia z uwzględnieniem 2 aspektów: fi-
zycznego, który bada funkcjonowanie oraz ograniczenia 
w pełnieniu ról, odczuwanie bólu i ogólny stan zdrowia, 
oraz psychicznego, uwzględniającego funkcjonowanie spo-
łeczne, żywotność, ograniczenia w pełnieniu ról w związ-
ku z zaburzeniami emocjonalnymi i samoocenę zdrowia 
psychicznego respondenta. zakres zsumowanych punktów 

z poszczególnych kategorii wynosi od 10 do 100. Skalowa-
nie uzyskanych odpowiedzi przeprowadzono na podstawie 
klucza dostosowanego do polskich warunków przez prof. 
Jana tylkę. SF-36 wypełniany był dwukrotnie: przed i po 
zakończeniu leczenia sanatoryjnego [9]. 

uzyskane wyniki badań opracowano statystycznie. 
Analizę korelacji między indeksem jakości życia przed i po 
leczeniu sanatoryjnym przeprowadzono za pomocą współ-
czynnika korelacji liniowej karla pearsona.

w badaniu wykorzystano arkusz kalkulacyjny MS eXcel 
2007 i pakiet statystyczny SpSS (pASw Statistic) 18.0.0. Dla 
celów badania przyjęto poziom istotności p = 0,05.

Wyniki 
kwestionariusz SF-36 pozwolił dokonać analizy subiek-

tywnej oceny jakości życia badanych w zakresie dwóch 
podstawowych obszarów funkcjonowania: fizycznego oraz 
psychicznego. ocenie poddano: sprawność fizyczną (pF), 
ograniczenie codziennych czynności z powodu stanu zdro-
wia fizycznego (rp), ból (bp), ogólny stan zdrowia (gh), 
witalność (V), funkcjonowanie społeczne (SF), funkcjono-
wanie emocjonalne (re) oraz stan psychiczny (Mh).

wyniki badań wskazały na poprawę subiektywnej oce-
ny jakości życia respondentów w wyniku leczenia sanato-
ryjnego. w największym stopniu zmniejszyły się ograni-
czenia w pełnieniu funkcji z powodu zdrowia fizycznego  
(rp – o 48,33%) oraz z powodu problemów emocjonalnych 
(re – o 47,06%), a także bólu somatycznego (bp – o 47,09%). 
ponadto zmniejszeniu uległa subiektywna ocena jakości ży-
cia w skali zdrowia psychicznego (Mh – o 32,89%). istot-
na poprawa nastąpiła w funkcjonowaniu społecznym (SF  
– o 31,91%) oraz w witalności (V – o 30,27%) w najmniej-
szym stopniu poprawie uległo ogólne poczucie zdrowia 
respondentów (gh – o 3,59%) (ryc. 1). współczynnik ko-
relacji persona (rxy = 0,636) pozwala stwierdzić, iż między 
badanymi cechami występuje silna korelacja.

Rycina 1. wartości średnich indeksu jakości życia przed i po 
leczeniu sanatoryjnym

Dodatkowo stwierdzono, że płeć ma istotne znaczenia 
w poprawie subiektywnej oceny jakości życia w wyniku 
leczenia sanatoryjnego. u kobiet zaobserwowano poprawę  
w zakresie ograniczenia w pełnieniu funkcji z powodu zdro-
wia fizycznego (rp – o 48,29%) oraz bólu somatycznego 
(bp – o 48,01%). ograniczenia w pełnieniu ról z powodu 
problemów emocjonalnych (re) zmniejszyły się o 46,88%, 
a subiektywna ocena jakości życia w skali zdrowia psy-
chicznego (Mh) oraz funkcjonowania społecznego (SF) 
odpowiednio: o 32,84% oraz 37,80%. w najmniejszym 
stopniu poprawie uległy wartości obrazujące percepcję 
ogólnego poczucia zdrowia (gh – o 3,73%) (ryc. 2). wśród 
mężczyzn największe zmiany wielkości indeksów obserwu-
je się w skali sprawności fizycznej (pF – o 25,29%), ogra-
niczeń codziennych czynności z powodu stanu zdrowia 
fizycznego (rp – o 19,78%), bólu (bp – o 20,79%). w ska-
lach funkcjonowania emocjonalnego (re) i funkcjonowania 
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społecznego (SF) zaobserwowano spadek indeksu jakości 
życia dla mężczyzn, czyli poprawę ich subiektywnych od-
czuć o 15,70% oraz 13,36% (ryc. 3). 

Rycina 2. wartości średnich indeksu jakości życia kobiet przed 
i po leczeniu sanatoryjnym

Rycina 3. wartości średnich indeksu jakości życia mężczyzn 
przed i po leczeniu sanatoryjnym

największy postęp w wyniku leczenia sanatoryjnego za-
obserwowano wśród osób w wieku do 49 lat, subiektywne 
odczucie jakości życia uległo poprawie o 40,3%. najmniej-
sza poprawa dotyczy ankietowanych w grupie wiekowej 70 
i więcej lat – progres na poziomie 28,2%. zaobserwowano, 
że osoby aktywne zawodowo (wykonujące pracę fizyczną 
lub umysłową) charakteryzują się wyższym poziomem po-
prawy odczuwanej jakości życia – o 38,88%. w grupie osób 
biernych zawodowo (bezrobotni, emeryci, renciści) jakość 
życia po leczeniu sanatoryjnym zwiększyła się o 27,14%.

badania wykazały, że stan cywilny, miejsce zamieszka-
nia, wykształcenie, liczba pobytów w sanatorium nie wpły-
wają istotnie na ocenę jakości życia przez respondentów  
(p > 0,05). 

Dyskusja
Schorzenia narządu ruchu dotyczą co piątego dorosłe-

go mieszkańca krajów europy i Stanów zjednoczonych. 
w polsce dysfunkcje narządu ruchu stanowią jedną z naj-
częstszych przyczyn niepełnosprawności. według danych 
zebranych przez ostrowską, przyczyną dysfunkcji narządu 
ruchu najczęściej są choroby (45,7%) oraz urazy (45,1%), 
a jedynie 6,4% przypadków wywołane jest przez wady wro-
dzone i 2,8% inne przyczyny [10].

badania subiektywnej oceny jakości życia po leczeniu 
sanatoryjnym wskazują na poprawę sprawności fizycznej 
i funkcjonowania emocjonalnego. w skali zdrowia psy-
chicznego zauważono zmniejszenie subiektywnej oceny 
jakości życia, co jest jednoznaczne z poprawą Qol (Quality 
of Life). zmniejszeniu uległo doznawanie bólu somatyczne-
go, wzrosła witalność. w najmniejszym stopniu poprawie 
uległo poczucie ogólnego stanu zdrowia, co najprawdopo-
dobniej wynika ze stopnia zaawansowania choroby. popra-
wie uległy także wartości przedstawiające funkcjonowanie 
społeczne, co wpływa na relacje interpersonalne. badania 
bączyk i klijewskiej [11] na temat wpływu rehabilitacji na 
funkcjonowanie i jakość życia chorych z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów potwierdzają wyniki badań własnych. 
badania pawlenko i wsp. [12] wykazały, że rehabilitacja ma 
pozytywny wpływ na funkcjonowanie pacjentów z chorobą 
reumatyczną. u kuracjuszy wykazano zmniejszenie bólu po 
zastosowanej rehabilitacji uzdrowiskowej, poprawę aktyw-
ności fizycznej oraz społecznej. poprawy nie zaobserwowa-
no wśród osób nie korzystających z leczenia sanatoryjnego. 
porównywalne wyniki uzyskała także puszczałowska-lizis 
i łuczyszyn [13]. wszystkie te badania dowodzą, że reha-
bilitacja uzdrowiskowa wpływa na polepszenie wskaźni-
ków subiektywnej oceny stanu zdrowia. badania elkayama 
i wsp. dowiodły, że terapia sanatoryjna korzystnie obniża 
natężenie bólu somatycznego oraz wpływa na sprawność 
fizyczną, dając tym samym długofalowe efekty [14, 15]. po-
dobnie yurtkuran i wsp. zalecają leczenie sanatoryjne jako 
formę zmniejszającą dolegliwości wynikające z toczącego 
się procesu chorobowego zagrażającego ruchomości sta-
wów [16]. nguyen i wsp. dokonali analizy porównawczej 
między skutecznością kuracji uzdrowiskowej i ambulato-
ryjnej, na podstawie której ustalili, że terapia sanatoryjna 
w istotny sposób poprawia jakość życia i łagodzi ból, co 
wiąże się z zmniejszeniem liczby przyjmowanych leków 
przeciwbólowych. zatem leczenie uzdrowiskowe przynosi 
wymierne i długotrwałe efekty [17]. 

badania własne dowodzą, że leczenie uzdrowiskowe 
korzystniej wpływa na poprawę subiektywnej oceny jako-
ści życia kobiet niż mężczyzn. w badaniach kwapisz oraz 
głowackiej wykazano natomiast odwrotną zależność – to 
mężczyźni wykazali wyższy indeks zadowolenia [18]. 

Wnioski 

1. leczenie sanatoryjne korzystnie wpływa na poprawę ja-
kości życia pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu.

2. większa poprawa subiektywnej oceny jakości życia po 
leczeniu sanatoryjnym występuje u kobiet. 

3. największy progres w wyniku leczenia uzdrowisko-
wego dotyczy osób w wieku do 49 lat, a najmniejszy  
– w grupie wiekowej powyżej 70 lat. 
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