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Użycie po raz pierwszy określenia „jakość życia”
przypisuje się amerykańskiemu prezydentowi
Johnsonowi w 1964 roku. Znaczenie tych słów
zaczęło być istotne dla ludzi, dla których priorytetem
stało się nie tylko życie samo w sobie, ale życie na
odpowiednim poziomie. Pojęcie to stało się
popularne wśród naukowców z dziedzin mających
związek z różnymi aspektami życia człowieka.

W dostępnej literaturze omawiającej poruszany
temat można spotkać wiele zamiennych nazw
pojęcia jakość życia, takich jak, między innymi:
poczucie szczęścia, poczucie satysfakcji z życia,
dobre samopoczucie.



Światowa Organizacja Zdrowia (1993) wymieniła

zasadnicze aspekty egzystencji związane z jakością

życia, którymi są:

• wymiar fizyczny (odczuwany ból, działanie, relaks),
• wymiar psychiczny (uczucia, myślenie, samoocena),
• niezależność (umiejętności: ruchu, porozumiewania),
• relacje społeczne (więzi osobiste, relacje osobiste,

otrzymywanie wsparcia),
• środowisko (rodzina, opieka socjalna),
• wymiar duchowy (światopogląd i duchowość).



Emocjonalna ocena jakości życia człowieka to najkrócej rzecz

ujmując odpowiedź na zadawane sobie pytanie „co czuję”?

w tradycyjnym ujęciu emocjonalny aspekt życiowej satysfakcji

określa się jako bilans emocjonalny. w tym sensie stanowi on

wypadkową intensywności, częstotliwości występowania

i znaku emocji przeżywanych przez podmiot.



Jakość życia seniorów w Polsce

M. Barcikowska (2006) wymienia czynniki pogarszające jakość

życia osób starszych w Polsce:

1. Niedostateczna profilaktyka:

• Brak właściwych zachowań prozdrowotnych
• Brak dbałości o zdrowie jeszcze w okresie aktywności

zawodowej

2. Rozpowszechnienie chorób przewlekłych:

• Schorzenia współwystępujące
• Wzrost zachorowalności na schorzenia związane z wiekiem,

szczególnie chorób ośrodkowego układu nerwowego,
sercowo- naczyniowego, kostno- stawowego, zaburzeń
psychicznych oraz chorób nowotworowych

• Ryzyko działań jatrogennych( złe dawki leków,
nieodpowiednio dobrane)
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3. Powszechność czynników ryzyka chorób somatycznych:

• Zaburzenia gospodarki lipidowej, nikotynizmu, zaniedbań w terapii
nadciśnienia tętniczego

• Niedobory witaminy z grupy B i kwasu foliowego
4. Uwarunkowania psychospołeczne:

• Negatywna postawa społeczeństwa w stosunku do ludzi starych
• Brak poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, społecznego i oparcia

w rodzinie
• Zła sytuacja materialna
5. Organizacja opieki zdrowotnej:

• Niedostosowanie opieki medycznej i społecznej do starzejącego się
społeczeństwa

• brak standardów w opiece długoterminowej i mała ilość takich
placówek

• niedostateczne wyszkolone kadry w zakresie geriatrii
• słaba współpraca pomiędzy lekarzami rodzinnymi i specjalistami
• zbyt niski poziom badań epidemiologicznych dot. powszechności

zespołów otępiennych
• brak badań oceniających potrzeby chorych i ich opiekunów.



Metodologia badań własnych

Cele i problematyka badań własnych

Celem pracy było porównanie jakości życia osób po 65 roku

życia mieszkających w domach pomocy społecznej oraz osób

w tym samym wieku mieszkających poza nim. W badaniu

chciano wskazać różnicę w doświadczaniu własnych chorób jako

istotnego moderatora jakości życia u dwóch badanych grup.

Przeprowadzone badania miały odpowiedzieć na pytanie, w jaki

sposób własną chorobę doświadczają starsi ludzie mieszkający

w domach pomocy społecznej, a jak ich rówieśnicy mieszkający

z rodziną.



Metodologia badań własnych

Cele i problematyka badań własnych

Przedmiotem rozważań tej pracy był również sposób

doświadczania własnych chorób osób powyżej 65 roku życia.

Chciałam odpowiedzieć na nurtujące mnie pytanie, czy istnieje

istotna różnica w odczuwaniu jakości życia i jego poziomie

między dwoma badanymi przeze mnie grupami osób starszych.

Poprzez badanie poziomu satysfakcji z życia próbowałam

wykazać w jakim stopniu u badanych grup ma to związek z

miejscem zamieszkania.



Hipotezy badawcze, zmienne
Hipoteza 1

Istnieją różnice w zakresie ogólnego stanu zdrowia między osobami
mieszkającymi w Domach Opieki społecznej, a mieszkającymi
z rodzinami.

Hipoteza 2

Istnieje różnica w zakresie akceptacji własnej choroby mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej i tych mieszkających z rodzinami.

Hipoteza 3

Im wyższy poziom akceptacji własnej choroby, tym wyższy poziom
odczuwania satysfakcji z życia oraz lepsza ocena ogólnego stanu
zdrowia w obu grupach.

Hipoteza 4

Istnieje różnica w odczuwaniu satysfakcji z życia w obu porównywanych
grupach.

Hipoteza 5

Im wyższy poziom satysfakcji z życia, tym lepsza ocena ogólnego stanu
zdrowia.



Wskaźniki zmiennych niezależnych:

• Miejsce zamieszkania: dom opieki społecznej lub mieszkanie
z rodziną

Wskaźniki zmiennych zależnych:

Poziom jakości życia

• Poziom satysfakcji z życia
• Poziom akceptacji choroby
• Poziom ogólnego stanu zdrowia



o Charakterystyka zastosowanych narzędzi pomiaru psychologicznego

▪ Skala Akceptacji Choroby- AIS B.J. Felton, T.A. Revenson i G.A. Hinrichsen

Skala ta pozwala na ocenę stopnia akceptacji choroby przez pacjenta. Akceptacja choroby 

przejawia się w mniejszym nasileniu negatywnych reakcji i emocji związanych z chorobą 

i stosowaną terapią. Im większa akceptacja choroby, tym mniejsze nasilenie negatywnych 

reakcji i emocji związanych z chorobą. 

▪ Skala Satysfakcji z Życia-SWLS, E. Dienera, R. A. Emmonsona, R. J. Larsena i
S. Griffin

Skala zawiera pięć stwierdzeń określających ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia 

badanego ze swego dotychczasowego życia. Wynikiem pomiaru jest ogólny wskaźnik 

poczucia zadowolenia z życia. Skala jest przeznaczona do badania osób dorosłych, 

zarówno w stanie zdrowia, jak i choroby. 

▪ Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia (GHQ-28), Davida Goldberga

Za jego pomocą można wyłonić osoby, których stan psychiczny uległ czasowemu lub 

długookresowemu załamaniu w wyniku przeżytych trudności, problemów lub po 

przebytej chorobie psychicznej oraz zagrożonych taką chorobą. Skala ta oprócz wyniku 

ogólnego ma cztery skale: symptomy somatyczne; niepokój, bezsenność; zaburzenia 

funkcjonowania i symptomy depresji. 



2. Charakterystyka badanych grup.

Badaną grupę stanowiło 38 osób mieszkających w domach pomocy 
społecznej oraz 38 osób mieszkających z rodzinami.. Ogółem 
przebadano 41 kobiet i 35 mężczyzn. Wśród osób mieszkających 
w domach pomocy społecznej było 19 kobiet i 19 mężczyzn, 
a w grupie badanych mieszkających z rodzinami były 22 kobiety i 16 
mężczyzn. Wiek badanych mieścił w granicach od 66 do 90 lat.  Wyniki 
zostały przedstawione poniżej na rycinach 
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Rycina 1. Grupy zbadanych mieszkańców

domu pomocy społecznej i tych

mieszkających z rodzinami.
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Rycina 2. Podział badanych ze względu na 

wiek.
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Rycina 3. Badani mieszkańcy domu pomocy 

społecznej podział ze względu na wiek.
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Rycina 4. Badani mieszkający z rodzinami, 

podział ze względu na wiek.



Procedura badawcza

Badania zostały przeprowadzone w ciągu 3 miesięcy: od

stycznia do marca 2016 roku w domach pomocy społecznej oraz

u osób mieszkających z rodzinami w województwie

małopolskim. Kryterium doboru osób do badania był,

odpowiedni wiek (65- ok 90) oraz stały pobyt w domu pomocy

społecznej lub mieszkanie z rodziną.



W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych

uzyskano następujące konkluzje.

• W badanej grupie płeć nie różnicuje oceny zdrowia,
akceptacja choroby i poziom satysfakcji z życia są w
podobnym stopniu u obu płci. Może to świadczyć o tym, że i
kobiety i mężczyźni w wieku senioralnym mają podobne
potrzeby, które jeśli są zaspokojone, to wywołują podobną
ocenę swojego zdrowia i jego jakości.

• Im starsze były badane osoby, tym lepsza była ich ocena
zdrowia psychicznego na każdym z wymiarów GHQ-28 oraz
na wyniku ogólnym (niższe były zaburzenia somatyczne,
związane z niepokojem i bezsennością, funkcjonowania w
życiu codziennym oraz zaburzenia depresyjne). Może być to
efektem wytworzenia się mechanizmów zaradczych , które
uległy utrwaleniu w miarę przebytych wielokrotnie ciężkich
doświadczeń życiowych.
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• Im starsi są badani ludzie, tym w większym stopniu akceptują
chorobę oraz charakteryzuje ich większa satysfakcja z życia.
Biorąc pod uwagę wiek badanych ludzi i ich doświadczenia
życiowe jest prawdopodobnym, że starają się doceniać to, że
w trudnych sytuacjach i w chorobie otrzymują pomoc i
opiekę. Zapewne następuje też z wiekiem wewnętrzne
pogodzenie się z sytuacją i mniejsze oczekiwanie jeśli chodzi
o poprawę stanu zdrowia.

• Badani przebywający w domach pomocy społecznej deklarują
występowanie znacznie większej liczby zaburzeń
i symptomów w porównaniu z badanymi, którzy mieszkają z
rodziną. Przypuszczalnie opieka i wsparcie ze strony rodziny
wpływają na to, że osoby starsze nie mają tylu zdrowotnych
problemów, lub nie odczuwają ich w takim otoczeniu jako
uciążliwe.
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• Osoby badane mieszkające z rodziną akceptują swoją
chorobę w istotnie większym stopniu w porównaniu z osobami
mieszkającymi w domu pomocy społecznej. Efekt ten jest
efektem o bardzo dużej sile. To jest kolejny przykład, który
pokazuje nam jaką ważną rolę pełni w życiu człowieka
rodzina. To ona odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu się u
jednostki zrozumiałości i sensowności.

• Zarówno w grupie osób zamieszkałych z rodziną jak i tych,
które mieszkają w domu pomocy społecznej wzrost akceptacji
choroby współwystępuje ze wzrostem satysfakcji z życia oraz
z mniejszym nasileniem zaburzeń i symptomów związanych
z chorobą psychiczną. Prawdopodobnie pogodzenie się ze
swoim stanem zdrowia wpływa na wzrost satysfakcji z
każdego przeżytego dnia.
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• Badani mieszkający z rodziną charakteryzują się istotnie
statystycznie wyższym poziomem satysfakcji z życia
w porównaniu z osobami mieszkającymi w domu opieki
społecznej. Bez wątpienia dom pomocy społecznej, nawet ten
funkcjonujący wzorcowo, nie zrekompensuje w pełni osobie
starszej zamieszkiwania u boku prawidłowo funkcjonującej
rodziny, nie zapewni w równym stopniu ciepła i
bezpieczeństwa.

• Im w mniejszym stopniu badane osoby dostrzegają u siebie
objawy i symptomy związane z zaburzeniami psychicznymi
tym większa jest ich satysfakcja z życia. Każda poprawa
stanu zdrowia niesie ze sobą większą satysfakcję z życia,
zapewne u osób starszych jest to jeszcze bardziej widoczne
biorąc pod uwagę mnogość chorób i dolegliwości oraz stopień
sprawności jaki wiąże się z wiekiem.
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Zrealizowany projekt badawczy nie wyczerpuje problemu

dotyczącego badań nad jakością życia. Na pewno można byłoby

przeprowadzić badania na większej populacji badanych. Warto

byłoby rozszerzyć zakres badań o inne współzależności

z jakością życia. Szczególnie ciekawe mogłyby się okazać

zbadane różnice w zależności od posiadanego wykształcenia i

posiadanego statusu społecznego oraz stanu cywilnego Każdy

dodatkowy zbadany czynnik mogący wpływać na jakość życia

wzbogaci naszą wiedzę na temat tego jak opiekować się

starszymi osobami, chorymi i nie w pełni sprawnymi

mieszkającymi w różnych środowiskach.

Dziękuję za uwagę.


