
 Streszczenie  Wstęp. Akceptacja choroby sprzyja mobilizacji sił pacjenta, a także umożliwia zapobieganiu obniżenia 
jakości życia w konsekwencji choroby przewlekłej. 
Cel pracy. Określenie stopnia akceptacji choroby wśród pacjentów z cukrzycą, a także jej wpływu na jakość życia 
i zadowolenie ze stanu zdrowia.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród pacjentów Przychodni Diabetologicznych Wojewódzkiego 
Centrum Medycznego i Wojewódzkiego Szpitala w Opolu. Wykorzystano skalę AIS oraz pytania własne dotyczące: 
subiektywnej oceny jakości życia i zdrowia, przebiegu cukrzycy, chorób współistniejących oraz wartości wskaźników 
klinicznych (BMI, RR, HbA1C). 
Wyniki. Średnia liczby punktów w skali AIS wśród wszystkich badanych wynosiła 29. Ponad połowa badanych (57%) 
akceptuje swoją chorobę na poziomie wysokim. 3% jest bardzo zadowolonych ze swojego stanu zdrowotnego i jed-
nocześnie w bardzo wysokim stopniu akceptuje swoją chorobę (39 pkt.). Poziom jakości życia i subiektywnej oceny 
zdrowia pacjenta zależy od stopnia akceptacji cukrzycy.
Wnioski. Akceptacja choroby zależy od takich czynników, jak: płeć, wiek, wartość wskaźników zdrowotnych, prze-
bieg cukrzycy oraz zastosowane leczenie farmakologiczne. Im wyższy stopień akceptacji choroby, tym wyższa ocena 
jakości życia i zdrowia. Pełna akceptacja choroby jest gwarancją wysokiej jakości życia.
Słowa kluczowe: akceptacja choroby, cukrzyca, jakość życia, ocena zdrowia.

 Summary  Background. Illness acceptance helps mobilize the patient’s strength as well as enables prevention of 
lowering the quality of life as the consequence of chronic illness.
Objectives. Determining the level of illness acceptance amongst patients with diabetes was a purpose for the paper, 
as well as of its influence on the quality of life and health satisfaction.
Material and methods. Studies were carried out amongst patients of Diabetes Clinics of the Regional Medical Centre 
and Regional Hospital in Opole. AIS scale and own questions were used concerning: subjective assessment of the 
quality of life and health, the course of diabetes, coexisting illness and values of clinical factors (BMI, RR, HbA1C). 
Results. The average amount of points in AIS scale was 29. Over half (57%) of examined highly accept their illness. 
3% of those who are very satisfied with their health accept the illness highly (39 pt). The level of the quality of life 
and the subjective assessment of health in patients depend on the degree of diabetes acceptance.
Conclusions. Illness acceptance depends on such factors as: gender, age, level of clinical factors, course of diabetes 
and use of pharmacological treatment. The higher level of illness acceptance, the higher assessment of the quality of 
life and health. Full illness acceptance is the guarantee of high quality of life.
Key words: illness acceptance, diabetes, quality of life, assessment of health.
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Wstęp

Holistyczna koncepcja opieki zaowocowała zain-
teresowaniem się w medycynie tematyką jakości ży-
cia osób przewlekle chorych, która jest wskaźnikiem 
jakości opieki medycznej [1, 2]. Wpływ cukrzycy 
na jakość życia dotyczy sfery fizycznej, psychicznej 
i społecznej. Jest to konsekwencją konieczności 
zmiany dotychczasowego stylu życia, ciągłego kon-
trolowania spożywanych posiłków, przyjmowanych 
leków, regularnych badań i wizyt u lekarza [1, 2].

Postawa pacjenta wobec choroby jest zależna 
od wielu czynników: jego osobowości, indywidual-
nych skłonności do zachowań zdrowotnych, samo-
akceptacji choroby, sposobów radzenia ze stresem, 
a także otrzymywanego wsparcia społecznego [2]. 
Akceptacja choroby oznacza przyjęcie pozytywnej 
postawy wobec danej sytuacji czy poglądu, sprzyja 
mobilizacji sił pacjenta, a także umożliwia zapo-
bieganiu obniżenia jakości życia w konsekwencji 
choroby przewlekłej [3–5].

Dostępne są badania dotyczące oceny stopnia 
akceptacji choroby w zaburzeniach nowotworo-
wych [6, 7], chorobach autoimmunologicznych [4], 
migrenie [8], jaskrze [9], chorobach zwyrodnie-
niowych [10, 11], chorobie niedokrwiennej serca 
[12], przewlekłej niewydolności nerek [13] oraz 
cukrzycy [14–16].

Cel pracy

Celem pracy było określenie stopnia akceptacji 
choroby wśród pacjentów z cukrzycą, a także jej 
wpływu na jakość życia i zadowolenie ze stanu 
zdrowia.

Materiał i metody

Grupę badawczą stanowili pacjenci Przychod-
ni Diabetologicznych Wojewódzkiego Centrum 
Medycznego i Wojewódzkiego Szpitala w Opolu. 
Wykorzystano skalę AIS (Acceptance Illness Scale) 
w adaptacji Z. Juczyńskiego oraz kwestionariusz 
autorski zawierający pytania dotyczące subiektyw-
nej oceny jakości życia i zdrowia, a także przebiegu 
cukrzycy, chorób współistniejących oraz wartości 
wskaźników klinicznych (BMI, RR, HbA1C). Pięcio-
stopniowa skala AIS składa się z 8 twierdzeń do-
tyczących postawy zdrowotnej pacjenta oraz jego 
możliwych problemów natury psychologicznej, bę-
dących skutkiem choroby przewlekłej, opierających 
się na 5-punktowej skali Likerta. Osiągnięty wynik 
(niski lub wysoki) świadczy odpowiednio o obecno-
ści lub braku w życiu pacjenta negatywnych emocji 
spowodowanych chorobą przewlekłą [5].

Ankietę wypełniło 98 chorych (spośród 180 
zaproszonych do badania), wśród których 50% 

stanowiła grupa mężczyzn i 50% – grupa kobiet. 
Wyróżniono następujące grupy wiekowe: powyżej 
65. r.ż. (48%), między 36. a 65. r.ż. (44%) oraz 
w przedziale od 19. do 35. r.ż. (8%).

Wyniki

Wśród ankietowanych znajdowały się osoby 
z cukrzycą typu 2 (66%), typu 1 (19%), typu LADA 
(1%), ciążową (1%) oraz wtórną (2%). Brak wiedzy 
na temat typu cukrzycy wykazało 10% chorych. 
Wśród ankietowanych 38% jest leczonych insuliną, 
35% – doustnymi lekami hipoglikemicznymi oraz 
24% – doustnymi lekami hipoglikemicznymi w po-
łączeniu z insuliną; u 3% pacjentów zastosowano 
leczenie niefarmakologiczne. U 32% badanych od 
momentu odkrycia cukrzycy nie minęło więcej niż 
5 lat, u 31% – od 11 do 20 lat, u 17 % – od 21 do 
30 lat, u 13% – od 6 do 10 lat; u 7% badanych trwa 
ona ponad 30 lat. 

U 81% badanych występowały: zaburzenia 
wzroku, czucia w kończynach, zaburzenia funk-
cji nerek, nadciśnienie tętnicze, choroba niedo-
krwienna serca oraz miażdżyca. Tutaj zaliczono 
również osoby z przebytym zawałem serca, uda-
rem mózgu i po amputacjach w obrębie kończyn 
dolnych.

Wskaźnik BMI jest czynnikiem różnicującym 
populację badanych na grupę osób z nadwagą 
(41%), otyłością (37%), prawidłową masą ciała 
(18%), a także z otyłością ogromną (4%). Biorąc 
pod uwagę wartość ciśnienia tętniczego, 60% an-
kietowanych w dniu badania uzyskało normę dla 
ciśnienia tętniczego skurczowego (RRS ≤ 130 mm 
Hg) oraz 76% dla ciśnienia tętniczego rozkurczo-
wego (RRR ≤ 80 mm Hg). Ponad połowa pacjentów 
(56%) nie posiadała wiedzy na temat własnych 
wyników dotyczących stężenia hemoglobiny gliko-
wanej we krwi. Prawidłowy wynik HbA1C (≤ 6,5%) 
odnotowano u 18% badanych, natomiast podwyż-
szony (> 6,5%) – u 26%.

Analizę pytań skali AIS przedstawiono w tabeli 1. 
W składowych użytej skali obserwuje się zależność: 
im bardziej pacjent nie zgadza się z danym sformu-
łowaniem, tym wyższy stopień akceptacji jego cho-
roby. Wśród badanych taka sama liczba pacjentów 
potwierdza, jest neutralna, jak i zaprzecza obecności 
problemów z przystosowaniem się do ograniczeń 
narzuconych przez chorobę. Wśród nich jednak  
w najmniejszym stopniu akceptują swoją chorobę te 
osoby, które mają trudności z przystosowaniem się 
do ograniczeń związanych z chorobą. 

Pacjenci z powodu swojego stanu zdrowia nie 
są ograniczeni w wykonywaniu ulubionych zajęć 
(48%). Większość badanych czuje się również 
przydatnymi (58%), pełnowartościowymi (60%), sa-
mowystarczalnymi (40%) i niezależnymi od innych 
w stopniu przez siebie tolerowanym (52%). Według 
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59% badanych obecność choroby nie powoduje 
zakłopotania wśród osób z najbliższego otoczenia 
pacjenta.

Średnia liczba punktów w skali AIS wśród 
wszystkich badanych wynosiła 29. Liczbę osób 
akceptujących swoją chorobę na danym poziomie 
przedstawiono na rycinie 1. 

Porównując stopień akceptacji choroby z inny-
mi czynnikami, takimi jak: płeć, wiek, wskaźniki 
zdrowotne, typ cukrzycy, jej przebieg oraz za-
stosowana farmakoterapia, wykazano nieznaczne 
różnice. Wyższe stopnie akceptacji choroby stwier-
dzono u: mężczyzn (średnia liczb 30 pkt. vs 28 pkt. 
u kobiet), badanych między 19. a 35. r.ż. (30 pkt.) 

oraz powyżej 65. r.ż. (29 pkt.) vs między 36. a 65. 
r.ż. (27 pkt.). Najniższą akceptację cukrzycy stwier-
dzono u chorych z prawidłową masą ciała (27 pkt.), 
następnie z otyłością (28 pkt.) i otyłością olbrzymią 
(29 pkt.). Natomiast najwyższą u osób z nadwagą 
(31 pkt.). Osoby z ciśnieniem tętniczym w normie 
(RRS ≤ 130 mm Hg – 30 pkt., RRR ≤ 80 mm Hg – 29 
pkt.) odczuwają mniej negatywnych uczuć związa-
nych z chorobą niż osoby o wysokich wartościach 
ciśnienia tętniczego (RRS > 130 mm Hg – 28 pkt., 
RRR > 80 mm Hg – 28 pkt.). Pacjenci ze stężeniem 
hemoglobiny glikowanej w krwi w normie, jak i po-
wyżej na takim samym poziomie akceptują własną 
chorobę (31 pkt.). Chorzy z cukrzycą typu 2 wyka-

Tabela 1. Analiza pytań skali AIS z uwzględnieniem średniej sumy wszystkich punktów uzyskanej przez 
pacjentów udzielających dane odpowiedzi (p ≤ 0,05)

Pytanie Odpo-
wiedź

1. Zdecy-
dowanie 
zgadzam 
się

2. Zga-
dzam się

3. Nie 
wiem

4. Nie 
zgadzam 
się

5. Zdecy-
dowanie 
nie zga-
dzam się

1. Mam kłopoty z przystosowa-
niem się do ograniczeń narzu-
conych przez chorobę.

N 28 3 31 6 30

% 29% 3% 32% 6% 31%

średnia pkt 22 28 30 27 35

2. Z powodu swojego stanu 
zdrowia nie jestem w stanie ro-
bić tego, co najbardziej lubię.

N 24 5 17 5 47

% 24% 5% 17% 5% 48%

średnia pkt 21 22 29 23 35

3. Choroba sprawia, że czasem 
czuje się niepotrzebny.

N 14 6 15 6 57

% 14% 6% 15% 6% 58%

średnia pkt 14 21 27 28 34

4. Problemy ze zdrowiem spra-
wiają, że jestem bardziej zależ-
ny od innych.

N 24 6 11 6 51

% 24% 6% 11% 6% 52%

średnia pkt 18 25 27 31 35

5. Choroba sprawia, że jestem 
ciężarem dla swojej rodziny i 
przyjaciół.

N 14 5 10 3 66

% 14% 5% 10% 3% 67%

średnia pkt 15 21 22 29 34

6. Mój stan zdrowia sprawia, że 
nie czuję się pełnowartościo-
wym człowiekiem.

N 20 5 11 3 59

% 20% 5% 11% 3% 60%

średnia pkt 16 24 24 32 35

7. Nigdy nie będę samowystar-
czalnym w takim stopniu, w ja-
kim chciałbym być.

N 27 2 18 12 39

% 28% 2% 18% 12% 40%

średnia pkt 19 24 28 30 37

8. Myślę, że ludzie przebywają-
cy ze mną są często zakłopotani 
z powodu mojej choroby.

N 15 4 12 9 58

% 15% 4% 12% 9% 59%

średnia pkt 18 17 24 28 34
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zują wyższą akceptację choroby (29 pkt.) niż osoby 
z cukrzycą typu 1 (27 pkt.). W najwyższym stopniu 
cukrzycę akceptują leczeni niefarmakologicznie 
(37 pkt.). U pacjentów przyjmujących wyłącznie 
doustne leki hipoglikemiczne stwierdzono wyższy 
poziom akceptacji choroby (31 pkt.) w porównaniu 
z przyjmującymi insulinę (28 pkt.) oraz leczonymi 
leczeniem skojarzonym (26 pkt.). Pacjenci z cu-
krzycą bez powikłań wykazują wyższe poziomy 
akceptacji (33 pkt.) niż z powikłaniami (28 pkt.).

Wśród badanych 57% jest zadowolonych z ja-
kości swojego życia, 30% – ani zadowolonych, ani 
niezadowolonych, 7% – niezadowolonych oraz 
6% – bardzo zadowolonych. W gronie badanych 
nie ma osoby bardzo niezadowolonej z jakości 
swojego życia. Natomiast swoje zdrowie pacjenci 
oceniają jako: 43% – ani zadowalające, ani nie-
zadowalające, 28% – zadowalające, 22% – nie-
zadowalające, 4% – bardzo niezadowalające oraz 
3% – bardzo zadowalające. Im wyższa akceptacja 
choroby, tym wyżej oceniana jest jakość życia i stan 
zdrowotny przez pacjenta (ryc. 2). 3% badanych 
bardzo zadowolonych ze swojego stanu zdrowot-
nego jednocześnie w bardzo wysokim stopniu 
akceptuje swoją chorobę (39 pkt. zdobytych na 40 
możliwych w skali AIS).

Dyskusja

Średnia punktów w skali AIS w naszych ba-
daniach wyniosła 29, podczas gdy w badaniach 
Kurowskiej i Lach osiągnęła wartość 25,16 [14], 
w badaniach Jurczyńskiego – 24,81 [7], a Nie-
dzielskiego – 23,33 [12]. Wartości te różnią się od 
siebie, jednak mieszczą się w przedziale punkto-
wym świadczącym o niskim poziomie akceptacji 
choroby wśród badanych (19–29 pkt.).

W naszej analizie zauważono przewagę grupy 
o wysokim stopniu akceptacji choroby nad grupą 
o niskim poziomie, tymczasem w badaniu Kurow-
skiej i Lach przeważała grupa o przeciętnej akcepta-
cji nad grupą o wysokiej akceptacji choroby [14].

Lewko porównując akceptację choroby u pa-
cjentów z polineuropatią cukrzycową i pacjentów 
bez tego powikłania, nie wykazała istotnych staty-
stycznie różnic. Nasze analizy wskazują na wpływ 
powikłań na poziom akceptacji choroby. Lewko 
określiła, że osoby z polineuropatią częściej czuły się 
ciężarem dla swoich bliskich i zauważały zakłopota-
nie ze strony osób z otoczenia. Ponadto zauważyła 
gorszą ocenę własnego zdrowia u osób z cukrzycą 
i polineuropatią, niż u chorych na cukrzycę bez 
powikłań. Stopień akceptacji choroby w tych bada-
niach wpływał na ocenę jakości życia [16].

W badaniach dotyczących poczucia koherencji, 
akceptacji choroby i funkcjonowania osób z prze-
wlekłą chorobą nerek a nefropatią cukrzycową, 
Marzec wskazuje na powiązanie niskiego stopnia 
akceptacji choroby z gorszym funkcjonowaniem 
w sferze aktywności fizycznej i codziennej pacjen-
tów z cukrzycą powikłaną. Ponadto zauważono 
w tej grupie badanych największy związek między 
akceptacją choroby a zaawansowaniem choroby 
przewlekłej, prowadzonym skomplikowanym lecze-
niem oraz restrykcyjnymi ograniczeniami wynikają-
cymi z choroby. Czas trwania choroby i wiek pacjen-
ta nie wpływały na stopień akceptacji choroby [13].

W badaniu Andruszkiewicz dotyczącym akcep-
tacji choroby i umiejscowienia osobowościowej 
kontroli zdrowia u chorych z cukrzycą typu 2 wi-
doczne są nieznaczne różnice w zależności od płci 

Rycina 1. Stopień akceptacji choroby wśród badanych 
(określony na podstawie umownych przedziałów punk-
towych w skali AIS, p ≤ 0,05)

Rycina 2. Średnia sumy punktów osią-
gniętych przez badanych w skali AIS, a ich 
subiektywna ocena jakości życia i zdrowia
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pacjenta. Kobiety osiągnęły średnią punktów 25,05 
w skali AIS, gdy mężczyźni – 27,55. W naszym 
badaniu kobiety uzyskały 28 punktów, natomiast 
mężczyźni – 30 punktów. Ponadto wykazano, że 
kobiety w mniejszym stopniu uważają, że kon-
trola zdrowia zależy od nich samych. Natomiast 
mężczyźni im częściej czują wewnętrzną kontrolę 
nad własnym zdrowiem, tym poziom akceptacji 
choroby jest u nich wyższy [15]. Zależność stopnia 
akceptacji choroby przewlekłej od płci, miejsca 
zamieszkania i wieku pacjentów wykazał również 
Niedzielski. Autor opisuje wystąpienie niższego 
stopnia akceptacji u kobiet niż u mężczyzn. Po-
nadto badając chorych na cukrzycę, chorobę nie-
dokrwienną serca, przewlekłą niewydolność nerek 
oraz astmę oskrzelową stwierdził brak zależności 
między stopniem akceptacji choroby a rodzajem 
jednostki chorobowej pacjenta [12].

Odwołując się do badań innych autorów do-
tyczących stopnia akceptacji choroby przewlekłej 
wykazano zależność między akceptacją choroby 
a dyspozycyjnym optymizmem w chorobie Gra-
vesa-Basedowa [4], wiekiem pacjenta, zdobytym 
wykształceniem i aktywnością w życiu codziennym 
u chorych z jaskrą [9], samodzielnością w sytu-
acjach trudnych i poczuciem własnej choroby 
u pacjentów z białaczką [6] oraz środowiskiem 
zamieszkania u osób starszych [17]. Ponadto nie 
wykazano zależności między bólem migrenowym 
[8] i zwyrodnieniowym kręgosłupa [10, 11] a ak-
ceptacją choroby. Liczba hospitalizacji w przebiegu 
choroby również nie wpływa na stopień przystoso-
wania się do choroby [18].

W badaniach Walewskiej i wsp. dotyczących 
chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grube-
go wykazano wzrost oceny jakości życia wraz ze 
wzrostem akceptacji choroby. Akceptacja choroby 
pogłębia poczucie bezpieczeństwa i komfortu psy-
chicznego pacjenta, tym samym wpływając pozy-
tywnie na poprawę jakości życia [3].

W naszych badaniach większość badanych 
wykazała wysoką jakość życia przy równocześnie 
niskiej ocenie własnego zdrowia. Pietrzykowska 
w opracowaniu poświęconym jakości życia wśród 
chorych na cukrzycę wspomina o paradoksie za-
dowolenia i dylemacie niezadowolenia z jakości 
życia uwarunkowanej zdrowiem w stosunku do 

obiektywnego wskaźnika, jakim jest wystąpienie 
cukrzycy w życiu człowieka. Paradoks zadowolenia 
polega na pozytywnej ocenie przez chorego jako-
ści swojego życia, mimo występowania kłopotów 
z cukrzycą. Spowodowany jest on głównie brakiem 
objawów fizycznych przewlekłego podwyższone-
go stężenia glukozy w wyniku przystosowania się 
organizmu. Przyczyną paradoksu zadowolenia mo-
że być również postawa zaprzeczająca pacjenta 
w chorobie (brak adaptacji psychologicznej choro-
by). Z kolei dylemat niezadowolenia dotyczy wystę-
powania niezadowolenia z jakości życia pacjenta, 
mimo stanu wyrównania cukrzycy. Jego przyczyną 
najczęściej jest natężenie stresu psychologicznego 
w wyniku choroby przewlekłej lub też wpływ ry-
gorystycznych ograniczeń związanych z cukrzycą. 
Autorka twierdzi, że zdrowie i pozytywne wyrów-
nanie metaboliczne w cukrzycy nie zapewniają 
wysokiej jakości życia [2]. Gwarantować to może 
wysoki poziom akceptacji choroby – jak wykazały 
nasze badania.

Wnioski

Ponad połowa chorych akceptuje cukrzycę na 
poziomie wysokim. Akceptacja choroby zależy od 
takich czynników, jak: płeć, wiek, wartość wskaź-
ników zdrowotnych, przebieg cukrzycy oraz zasto-
sowane leczenie farmakologiczne. Jednak uzyskane 
wartości tylko w nieznacznym stopniu różniły się od 
siebie. W wysokim stopniu chorobę akceptują męż-
czyźni, osoby między 19. a 35. rokiem życia, chorzy 
z nadwagą, unormowanym ciśnieniem tętniczym, 
znający wyniki stężenia hemoglobiny glikowanej, 
a także pacjenci leczeni niefarmakologicznie lub wy-
łącznie doustnymi lekami hipoglikemicznymi oraz 
badani z cukrzycą bez powikłań. Na nieznacznie 
niższym poziomie swoją chorobę akceptują kobiety, 
badani poniżej 36. roku życia, z prawidłową ma-
są ciała lub otyłością, nieprawidłowym ciśnieniem 
tętniczym krwi, przyjmującymi insulinę lub insulinę 
skojarzoną z doustnymi lekami hipoglikemicznymi 
oraz chorzy z cukrzycą powikłaną.

Akceptacja choroby determinuje ocenę jakości 
życia i zdrowia. Im wyższy stopień akceptacji cho-
roby, tym wyższa ocena jakości życia i zdrowia.
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