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Satysfakcja z terapii nadciśnienia tętniczego w opinii 
pacjentów leczonych w podstawowej opiece zdrowotnej

Satisfaction with hypertension therapy in the opinion of patients treated 
in primary health care
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. nadciśnienie tętnicze jest dziś jednym z najważniejszych problemów medycznych. Biorąc pod uwagę 
jego rozpowszechnienie, nie ulega wątpliwości, że najważniejszym ogniwem w opiece nad pacjentem z nadciśnieniem jest 
lekarz rodzinny oraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
Cel pracy. ocena stopnia zadowolenia pacjenta ze stosowanego leczenia hipotensyjnego.
Materiał i metody. Badaniem objęto 74 745 dorosłych pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, będących pod 
opieką lekarzy rodzinnych oraz innych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w całej Polsce. Do badania włączano cho-
rych na nadciśnienie tętnicze w wieku powyżej 18. roku życia. kryterium włączenia do badania było nadciśnienie tętnicze 
rozpoznane minimum 6 miesięcy przed badaniem. kobiety stanowiły 58,5%, mężczyźni 41,5%. Średni wiek badanych wy-
nosił 58,7 ± 11,5 lat. opracowano autorski kwestionariusz ankiety dla pacjenta oceniający stopień satysfakcji z leczenia nad-
ciśnienia tętniczego.
Wyniki. Badani w 82% stwierdzili, że są zadowoleni i bardzo zadowoleni z terapii nadciśnienia. Zaledwie 6% było niezado-
wolonych i bardzo niezadowolonych. odsetki te były podobne w grupie kobiet i mężczyzn. Dla 11% pacjentów jest to obojęt-
ne, a odpowiedzi takich znacznie częściej udzielały osoby młode (w grupie pacjentów poniżej 30 r.ż. było to 20% pacjentów, 
a w grupie osób starszych – 10%). wynik ten pokazuje, że osoby młode mniej koncentrują się na swojej chorobie i leczeniu.
Wnioski. analizując zadowolenie pacjentów z prowadzonej terapii w odniesieniu do wartości ciśnienia tętniczego, stwierdzo-
no, czego należało się spodziewać, najwyższy odsetek osób zadowolonych z terapii w grupie pacjentów z dobrze kontrolowa-
nym nadciśnieniem, a więc poniżej 140/90 mm Hg. w grupach z wyższymi wartościami ciśnienia odsetek ten się sukcesyw-
nie zmniejszał, natomiast był nadal zaskakująco wysoki, bowiem w grupie pacjentów z wartościami rr powyżej 180/110 mm 
Hg wynosił aż 69%. Taki wynik może wskazywać na dość niską świadomość pacjentów dotyczącą pożądanych wartości ci-
śnienia tętniczego do osiągnięcia podczas terapii, a więc brak edukacji zdrowotnej, należy jednak również uwzględnić praw-
dopodobną niechęć pacjenta do wyznania prawdy w ankiecie (była ona wypełniana w gabinecie i oddawana lekarzowi). od-
setek niezadowolonych i bardzo niezadowolonych z terapii różnił się między tymi skrajnymi grupami bardzo istotnie: w gru-
pie z rr poniżej 140/90 mm Hg wynosił 2,5%, a w grupie z rr powyżej 180/110 mm Hg – 14%.
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, satysfakcja pacjenta.

Background. Hypertension is today one of the most important medical problems. given its prevalence, there is no 
doubt that the most important element in the care of the patient with hypertension is a family physician.
Objectives. The aim of the study was to assess patient satisfaction with anti-hypertensive therapy.
Material and methods. The study included 74 745 adults with diagnosed hypertension, who were under the care of family 
physicians and other primary care physicians throughout the country. The study enrolled patients with hypertension aged over 
18 years. The criterion for inclusion in the study were hypertension identified at least 6 months prior to the survey. women 
accounted for 58.5%, men 41.5%. The average age of the patients was 58.7 ± 11.5 years. authors developed a questionnaire 
for assessing the degree of patient satisfaction with the treatment of hypertension.
Results. 82% of respondents said that they were satisfied and very satisfied with the treatment of hypertension. only 6% were 
dissatisfied and very dissatisfied. These percentages were similar in women and men. For 11% of patients do not care, and the 
answer more often grant such young people (in patients under 30 years of age was 20% of the patients in the group of older 
people – 10%). This result shows that fewer young people are focused on their disease and treatment.
Conclusions. The analysis of patient satisfaction with the therapy in relation to blood pressure was found, which was to be 
expected, the highest proportion of people satisfied with the therapy in patients with well-controlled hypertension, below 
140/90 mm Hg. In groups with higher pressure, this percentage has been gradually reduced, while it was still surprisingly 
high, as in patients with rr values   above 180/110 mm Hg was up 69%. This result may indicate a relatively low awareness of 
patients on blood pressure desirable to achieve during therapy, and so the lack of health education, but the patient’s probable 
reluctance to confess the truth in the survey (it was filled in and returned the doctor’s office). The percentage of dissatisfied and 
very dissatisfied with the treatment differ between these two extreme groups of very significant: in the group with rr less than 
140/90 mmHg was found to be 2.5% in the group with rr above 180/110 mm Hg was 14%.
Key words: hypertension, patient satisfaction.

Streszczenie

Summary

Wstęp
nadciśnienie tętnicze stanowi dziś jedno z najczęst-

szych schorzeń występujących wśród osób dorosłych w po-

pulacjach krajów rozwiniętych. Liczne badania epidemiolo-
giczne wskazują jednoznacznie, że jest to niezwykle istotny 
czynnik ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczynio-
wego, takich jak: choroba niedokrwienna serca, zawał mię-
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śnia sercowego, niewydolność serca czy udar mózgu. we-
dług badania woBaSZ, nadciśnienie tętnicze dotyka oko-
ło 36% populacji polskiej, a częstość jego występowania 
wzrasta wraz z wiekiem. Biorąc pod uwagę, że jego po-
wikłania stanowią najczęstsze przyczyny zgonów w skali 
światowej, warto zwrócić szczególną uwagę na jego profi-
laktykę, diagnostykę i leczenie [1, 2]. 

Leczenie hipotensyjne jest długotrwałe i nie powinno 
stanowić dla pacjenta dyskomfortu w życiu codziennym. 
wymaga to ścisłej współpracy lekarza i pacjenta, zbudo-
wania zaufania i partnerstwa na długie lata, a także na pro-
wadzeniu prewencji pierwotnej w rodzinie chorego [3–5].

Cel pracy
Celem pracy była ocena stopnia zadowolenia pacjenta 

ze stosowanego leczenia hipotensyjnego.

Materiał i metody
Badaniem objęto 74 745 dorosłych pacjentów z rozpo-

znanym nadciśnieniem tętniczym, będących pod opieką le-
karzy rodzinnych oraz innych lekarzy podstawowej opie-
ki zdrowotnej w całej Polsce. Do badania włączano cho-
rych na nadciśnienie tętnicze w wieku powyżej 18. roku 
życia. kryterium włączenia do badania było nadciśnienie 
tętnicze rozpoznane minimum 6 miesięcy przed badaniem. 
kobiety stanowiły 58,5%, mężczyźni 41,5%. Średni wiek 
badanych wynosił 58,7 ± 11,5 lat (18–102 lata, mediana 
60). najwięcej pacjentów znalazło się w przedziałach wie-
kowych 51–60 oraz 61–75 lat (odpowiednio: 32,5 i 37%). 
najmniej liczną grupę stanowili pacjenci poniżej 30. roku 
życia (0,8%). w badaniu wykorzystano autorski kwestio-
nariusz ankiety, którą wypełniał pacjent w gabinecie le-
karskim. kwestionariusz zawierał pytania dotyczące stoso-
wania się do zaleceń lekarskich, wpływu nadciśnienia tęt-
niczego na samopoczucie oraz na stopień obaw o własne 
zdrowie, a także zadowolenia z obecnego leczenia. Uzy-
skane wyniki poddano analizie statystycznej przy wykorzy-
staniu programu Statistica 8.0. 

Wyniki
wśród badanych, na pytanie o określenie stopnia swoje-

go zadowolenia z terapii nadciśnienia tętniczego 52,6% pa-
cjentów odpowiedziało, że są zadowoleni, 30,1% pacjen-
tów jest bardzo zadowolonych z terapii, a 5,4% pacjentów 
jest niezadowolonych oraz 0,9% – bardzo niezadowolo-
nych z terapii nT. Dla 11% jest to obojętne (ryc. 1).

Rycina 1. ocena stopnia zadowolenia pacjentów ze stosowa-
nego leczenia nadciśnienia tętniczego (n = 62 299)

analizując odpowiedzi pacjentów na powyższe pytanie 
w odniesieniu do płci, stwierdzono podobny poziom zado-
wolenia z leczenia wśród kobiet i mężczyzn. Uwzględnia-
jąc wiek badanych, stwierdzono, iż wraz z wiekiem pacjen-
tów wzrasta odsetek osób zadowolonych i bardzo zadowo-
lonych z leczenia (72,4% poniżej 30. r.ż. w porównaniu 
z 83,6% pacjentów w grupie powyżej 61. r.ż.). Jednocze-
śnie zaobserwowano, iż w grupie najmłodszych pacjentów 
jest blisko dwukrotnie większy odsetek pacjentów, którym 
zalecona terapia „jest obojętna” (19,8% w grupie pacjen-
tów do 30. r.ż.) w porównaniu z grupami starszych pacjen-
tów (ok. 10% w grupach powyżej 51. r.ż.).

nie stwierdzono różnic w zadowoleniu z terapii, wyni-
kających z poziomu wykształcenia pacjentów. 

oceniając zadowolenie pacjentów z terapii, biorąc pod 
uwagę liczbę zażywanych leków, stwierdzono największy 
odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych w grupie 
pacjentów leczonych politerapią (85,7% łącznie w grupie 
leczonej 3 i więcej lekami oraz 85,2% w grupie leczonej 2 
lekami). w grupie leczonej monoterapią odsetek ten łącznie 
wynosił 79,4% pacjentów. również w grupie leczonej mo-
noterapią najwięcej było odpowiedzi wskazujących na nie-
zadowolenie z terapii – 7,2% w sumie pacjentów niezado-
wolonych i bardzo niezadowolonych. w grupie leczonej 2 
lekami było to 5,2% pacjentów, a w grupie leczonej 3 i wię-
cej – 5,9% pacjentów. wykazane różnice były jednak nie-
wielkie, co wskazuje, że liczba stosowanych leków nie jest 
wyznacznikiem zadowolenia pacjenta z terapii

analizując zadowolenie pacjentów z prowadzonej tera-
pii z uwzględnieniem wartości ciśnienia tętniczego, stwier-
dzono największy odsetek osób zadowolonych i bardzo 
zadowolonych w grupie pacjentów z dobrze kontrolowa-
nym nadciśnieniem (wartości < 140/90 mm Hg) – było to 
w sumie 91,3% badanych. w pozostałych grupach odset-
ki te były również dość wysokie, ale istotnie niższe i wy-
nosiły: w grupie pacjentów z ciśnieniem ≥ 140/90 mm Hg 
– w sumie 83,9%, w grupie z ciśnieniem ≥ 160/100 mm Hg 
– 73,6%, a w grupie z ciśnieniem ≥ 180/110 mm Hg – 69,2% 
pacjentów zadowolonych i bardzo zadowolonych z terapii 
nadciśnienia tętniczego. należy zauważyć, że odsetek pa-
cjentów bardzo zadowolonych z terapii był blisko dwukrot-
nie niższy u pacjentów z najwyższymi wartościami ciśnie-
nia i wynosił 21,3% w porównaniu z pacjentami z dobrze 
kontrolowanym ciśnieniem (41,3% bardzo zadowolonych).

w grupie pacjentów z najwyższym ciśnieniem odsetek 
pacjentów niezadowolonych i bardzo niezadowolonych 
był zdecydowanie wyższy niż w pozostałych grupach i wy-
nosił w sumie 14,2% , w porównaniu z 10,4% w grupie z ci-
śnieniem ≥ 160/100 mm Hg, 5,3% w grupie z ciśnieniem 
≥ 140/90 mm Hg i zaledwie 2,5% z ciśnieniem < 140/90 
mm Hg.

Dyskusja i wnioski

analizując zadowolenie pacjentów z prowadzonej tera-
pii w odniesieniu do wartości ciśnienia tętniczego, stwier-
dzono, czego należało się spodziewać, najwyższy odse-
tek osób zadowolonych z terapii w grupie pacjentów z do-
brze kontrolowanym nadciśnieniem, a więc poniżej 140/90 
mm Hg. w grupach z wyższymi wartościami ciśnienia od-
setek ten się sukcesywnie zmniejszał, natomiast był nadal 
zaskakująco wysoki, bowiem w grupie pacjentów z warto-
ściami rr powyżej 180/110 mm Hg wynosił aż 69%. Taki 
wynik może wskazywać na dość niską świadomość pacjen-
tów dotyczącą pożądanych wartości ciśnienia tętniczego 
do osiągnięcia podczas terapii, a więc brak edukacji zdro-
wotnej, należy jednak również uwzględnić prawdopodob-
ną niechęć pacjenta do wyznania prawdy w ankiecie (była 
ona wypełniana w gabinecie i oddawana lekarzowi). od-
setek niezadowolonych i bardzo niezadowolonych z tera-
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pii różnił się między tymi skrajnymi grupami bardzo istot-
nie: w grupie z rr poniżej 140/90 mm Hg wynosił on 2,5%, 
a w grupie z rr powyżej 180/110 mm Hg wynosił 14%.

Badani w 82% stwierdzili, że są zadowoleni i bardzo za-
dowoleni z terapii nadciśnienia. Zaledwie 6% było nieza-
dowolonych i bardzo niezadowolonych. odsetki te były po-
dobne w grupie kobiet i mężczyzn. Dla 11% pacjentów jest 
to obojętne, a odpowiedzi takich znacznie częściej udzie-
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lały osoby młode (w grupie pacjentów poniżej 30 r.ż. było 
to 20% pacjentów, a w grupie osób starszych – 10%). wy-
nik ten pokazuje, że osoby młode mniej koncentrują się na 
swojej chorobie i leczeniu.

wyniki te znajdują odzwierciedlenie u innych auto-
rów – Bloom stwierdził, iż wśród osób młodych (poniżej 
40. r.ż.) jest najniższy odsetek pacjentów kontynuujących 
terapię hipotensyjną [6].


