
XI. STRESZCZENIE  

Obniżenie śmiertelności w Oddziałach Intensywnej Terapii mieści się obecnie  

w granicach 20-30%. Pacjenci przeżywają obecnie stany krytyczne, a opuszczając 

oddział/szpital są coraz starsi i mają liczne dolegliwości. Uważa się, że jakość życia jest 

ważnym elementem skuteczności Intensywnej Terapii. Znajomość oczekiwań i preferencji 

pacjentów, którzy opuścili oddział, z pewnością ułatwiłaby podejmowanie trudnych decyzji  

i unikanie agresywnej terapii prowadzącej do nieakceptowalnej jakości życia po leczeniu  

w OAiIT. 

Za cel główny pracy postawiono sobie ocenę jakości życia pacjentów po przebytym 

leczeniu na Oddziałach Intensywnej Terapii i Anestezjologii, jako odległy czynnik leczenia. 

Za cele szczegółowe uznano sprawdzenie, czy istnieje różnica w ocenie jakości życia 

badanych w zależności od użytego narzędzia badawczego: WHOQOL-Bref, Indeksu Jakości 

Życia Spitzera, SWLS, FAS, PFW i IZZ oraz analizę zależności jakości życia, satysfakcji z 

życia, preferowanych zachowań prozdrowotnych od płci, wykształcenia, stanu cywilnego, 

sytuacji materialnej, czasu hospitacji na OIOM, jednostki chorobowej, czasu przeżycia i 

punktacji w skali TISS - 28. 

Postawiono także hipotezy, iż nie ma różnicy w ocenie jakości życia badanych  

w zależności od użytego narzędzia badawczego oraz że jakość życia chorych zależy od ich 

subiektywnej oceny satysfakcji z życia, zachowań prozdrowotnych, płci, wykształcenia, stanu 

cywilnego, sytuacji materialnej, czasu hospitacji na OIOM, jednostki chorobowej, czasu 

przeżycia. 

Na badania uzyskano zgody Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego  

w Białymstoku (R-I-002/440/2016) oraz Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (SPZOZ/OJ/04/2017). 

W I etapie badań przeanalizowano hospitalizacje z 6. lat działalności oddziału (od 

2010 do 2016 roku), badając wszystkie przyjęcia  

(z analizy wykluczono powtórne i kolejne hospitalizacje). Uwzględnione zostały takie dane 

jak: liczba przyjęć, powód przyjęcia na oddział,  liczba zgonów, liczba pacjentów wypisanych 

do domu oraz jednostki chorobowe hospitalizowanych pacjentów. Klasyfikacja chorych do 

badań w tym etapie obejmowała: płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, liczbę dni pobytu 

na oddziale, liczbę dni stosowania wentylacji mechanicznej, liczbę dni podawania amin 

katecholowych oraz punktację w skali TISS 28 (natężenia wysiłku terapeutycznego). W II 

etapie dokonano kwalifikacji chorych do badania. Z badania  wyłączono osoby przebywające 



na oddziale mniej niż 7 dni. Do badań zakwalifikowano pacjentów, którzy byli 

hospitalizowani dłużej niż 7. dni oraz wyrazili zgodę na wypełnienie kwestionariusza 

ankietowego. W III etapie zakwalifikowano do badań osoby, które wyraziły zgodę na 

wypełnienie kwestionariusza ankietowego. Przeprowadzono sondaż diagnostyczny z 

wykorzystaniem: kwestionariusza ankietowego autorstwa własnego, Skali Zasobów 

Materialnych Rodziny (FAS, ang. Family Affluence Scale), Skali Subiektywnej Oceny 

Zamożności Rodziny (PFW, ang. Perceived Family Wealth), Standaryzowanej Skali Jakości 

Życia (WHOQOL-Bref, ang. World Health Organization Quality of Life - Bref), 

Standaryzowanego Indeksu Jakości Życia Spitzera, Standaryzowanej Skali Satysfakcji z 

Życia (SWLS, ang. Satisfaction with Life Scale) i Standaryzowanej Skali Preferowanych 

Zachowań Prozdrowotnych (IZZ). 

247 pacjentów wypisano (23,1% pacjentów, którzy przebywali w oddziale), z czego 

57 osób zmarło na innych oddziałach, 45 pacjentów wypisano w stanie wegetatywnym, o 29 

pacjentach nie uzyskano informacji, 8 pacjentów było hospitalizowanych na OAiIT krócej niż 

7 dni, 19. pacjentów nie zgodziło się na wypełnienie kwestionariusza ankiety (7,70%),  

a pozostałych 89 osób stanowili właściwi respondenci badania.  

 Uzyskane wyniki pozwoliły na wysunięcie poniższych wniosków: 

 W badanej grupie najczęstszą przyczyną hospitalizacji była niewydolność oddechowa 

i niewydolność krążeniowo-oddechowa, a najrzadziej zatrucia. 

 Czas niepełnosprawności po pobycie w OAiIT większości przypadków wynosił kilka 

tygodni, pełny stan funkcjonalny po upuszczeniu OAiIT uzyskało jedynie 28% 

właściwych badanych. 

 W ocenie samodzielności badani najczęściej zgłaszali znaczącą poprawę w zakresie 

jedzenia, mycia, ubierania się, przemieszczania się oraz samopoczucia, natomiast brak 

poprawy w zakresie poczucia uzależnienia od pomocy osób trzecich, pogorszenie w 

kwestii koncentracji i pamięci oraz zdolności uczenia się. 

 W większości badani w ankiecie odpowiadali, że są to osoby „zadowolone, ani 

niezadowolone” ze swojego życia, przy czym na poziom ich satysfakcji z życia 

wpływały: stan zdrowia, samopoczucie, zamożność i wykształcenie, a nie wpływały: 

czas pobytu na OAiIT, wiek, płeć, stan cywilny, miejsce zamieszkania, aktywność 

zawodowa i przyczyna hospitalizacji. 



 Badani wykazywali generalnie niskie wartości wskaźnika IZZ, przy czym zależały one 

od płci, wykształcenia, aktywności zawodowej i stanu cywilnego, a nie zależały od 

miejsca zamieszkania, samooceny stanu zdrowia i samopoczucia. 

 Wpływ na ocenę jakości życia miały czas pobytu na OAiIT, wykształcenie, aktywność 

zawodowa, stan zdrowia oraz częstość odczuwania smutku, przygnębienia i obniżenia 

nastroju, a nie miały - płeć i miejsca zamieszkania.  

 Dłuższy czas pobytu i starszy wiek wiązały się z wyższymi wartościami Indeksu QL-

Spitzera (gorszy stan zdrowia). 

 U osób z niewydolnością oddechową stwierdzono istotnie niższą wartość skali 

WHOQOL-BREF w domenie fizycznej, w porównaniu do pacjentów z innymi 

przyczynami hospitalizacji oraz wyższy Indeks QL Spitzera (gorszy stan zdrowia).  

 Stwierdzono dużą korelację pomiędzy skalami jakości życia WHOQOL-BREF, 

indeksem QL-Spitzera oraz skalą SWLS. 

 Nie stwierdzono istotnych korelacji pomiędzy IZZ, a skalami WHOQOL-BREF, 

indeksu QL-Spitzera oraz skali SWLS, poza domeną środowiskową skali IZZ a skalą 

WHOQOL-BREF. 

 

Postulat 

Z uwagi na fakt, iż przeprowadzone badanie ma pewne ograniczenia, ponieważ dane 

uzyskano jedynie w jednym ośrodku, istnieją obawy, że uzyskane wyniki mogą nie mieć 

odniesienia do innych Oddziałów Intensywnej Terapii. W związku z tym warto prowadzić 

dalsze badania wieloośrodkowe na dużej liczbie pacjentów. 

 



 


