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STRESZCZENIE
Wstęp. Koncepcja jakości życia została wprowadzona do medycyny w latach 70. XX wieku i w ciągu ostatnich lat znacząco zyskała na znaczeniu. Z początku badania kon-
centrowały się głównie na ocenie sytuacji życiowej pacjentów, dziś, przyjmując wieloaspektowy punkt widzenia szczególną uwagę zwraca się na emocjonalne doznania 
chorego, jego samopoczucie oraz możliwości aktywności społecznej. Poszerza się także zakres jednostek chorobowych, w jakich dokonuje się pomiarów jakości życia. Ro-
snącemu znaczeniu badań towarzyszy zapotrzebowanie na narzędzia pomiarowe. Najbardziej praktyczną i wiarygodną metodę zbierania danych stanowią kwestionariu-
sze standaryzowane. Obecnie istnieje bogata baza skal pomiarowych, cechujących się wysoką wiarygodnością i odpowiednimi właściwościami psychometrycznymi nawet 
w przypadku ich wielokrotnego użycia podczas jednego badania. 
Cel. Celem pracy było dokonanie przeglądu systematycznego badań nad oceną jakości życia, które zostały wykonane w Polsce z wykorzystaniem kwestionariuszy gene-
rycznych.
Materiał i metody. Przegląd wykonano zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi przeprowadzania przeglądów systematycznych [1]. 
Wyniki. Dotychczas w Polsce z użyciem narzędzi generycznych wykonano 344 badania oceniające jakość życia. Najczęściej wykorzystywanym kwestionariuszem był SF-
36, z jego użyciem wykonano 182 badania (53%). Na drugim miejscu pod względem częstości wykorzystania znajduje się kwestionariusz WHOQOL-BREF (33%), właśnie 
z jego użyciem wykonano pierwsze badanie oceniające jakość życia w Polsce w latach 1984–1995. Polscy badacze najczęściej podejmują się oceny jakości życia w zakresie 
chorób serca i układu krążenia (23%) oraz chorób układu mięśniowo-szkieletowego (18%).
Wnioski. Badania nad jakością życia budzą coraz większe zainteresowanie wśród polskich badaczy, którzy coraz częściej w tego typu badaniach korzystają z kwestiona-
riuszy standaryzowanych, uznanych na arenie międzynarodowej..

Słowa kluczowe: kwestionariusze generyczne, jakość życia, przegląd systematyczny.

ABSTRACT
Introduction. The concept of the quality of life was introduced to the medical sciences in the 70’s and from that time it got its signifi cance. At the beginning the surveys 
concentrated mainly on the patients’ living situation assessment, but today because of its multi-aspect character pays more attention on the patients’ emotional experien-
ces, their feel-good and the social activity possibilities. The scope of diseases among which the surveys are being conducted is widening. There is parallel a strong need for 
the research tools. The most practical and trustworthy method of data gathering are standardized questionnaires. Nowadays there is a very diverse base of measuring sca-
les, that characterize very high trustworthy and appropriate psychometric character even when used many times within one survey.
Aim. The main aim of this work was to display a systematic review of the quality of live surveys conducted in Poland that used the generic questionnaires.
Material and methods. The obligatory requirements concerning the conduct of any systematic review were applied accordingly [1].
Results. The number of 344 quality of live surveys with the use of generic tools were executed in Poland so far. The most frequently used questionnaire was SF-36 (182 
surveys, 53% of total number), then the WHOQOL-BREF questionnaire (33%) – that was the fi rst one used in 1984–1995. Polish surveys mostly conduct the quality of life 
analysis of te patients suffering from heart disease and cardiovascular system (23%) as well as musculoskeletal system (18%). 
Conclusions. The quality of life surveys are more and more interesting for the polish surveyors, who use more often the standardized questionnaires that are already well 
acknowledged internationally.. 

Keywords: generic questionnaires, quality of life, systematic review.

Wstęp
Koncepcja jakości życia (quality of life, QOL) została wpro-
wadzona do medycyny w latach 70. XX wieku i w cią-
gu ostatnich lat znacząco zyskała na znaczeniu, o czym 
świadczyć może wciąż rosnąca liczba badań i publikacji 
naukowych poświęconych tej tematyce [2].

Z początku badania nad jakością życia w medycynie 
koncentrowały się głównie na ocenie sytuacji życiowej 

pacjentów, dziś, przyjmując wieloaspektowy punkt wi-
dzenia, szczególną uwagę zwraca się na emocjonalne 
doznania chorego, jego samopoczucie oraz możliwości 
aktywności społecznej. Dotyczy to również badań w Pol-
sce. Postęp w medycynie sprzyja rozwojowi nowych 
metod terapeutycznych, których skuteczność jest coraz 
wyższa i często sprowadza się do przedłużenia życia 
chorych oraz polepszenia ich stanu funkcjonalnego. Nie 
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zawsze jednak skutkuje pełnym wyleczeniem i często 
wiąże się z przewlekłą farmakoterapią pacjentów lub 
wręcz uzależnieniem od leków. Stąd rozszerzono zakres 
jednostek chorobowych, w jakich dokonuje się pomiarów 
jakości życia, z chorób nowotworowych i układu krążenia 
na inne schorzenia internistyczne, reumatologiczne, psy-
chiatryczne oraz zintensyfi kowano je w geriatrii, a także 
ginekologii i chirurgii [2].

Rosnącemu znaczeniu badań nad jakością życia to-
warzyszy zapotrzebowanie na narzędzia pomiarowe. 
Najbardziej praktyczną i wiarygodną metodę zbierania da-
nych stanowią kwestionariusze standaryzowane. Obecnie 
istnieje bogata baza skal pomiarowych, cechujących się 
wysoką wiarygodnością i odpowiednimi właściwościami 
psychometrycznymi nawet w przypadku ich wielokrotne-
go użycia podczas jednego badania.

Cel
Celem pracy był przegląd systematyczny badań nad oce-
ną jakości życia wykonanych w Polsce z wykorzystaniem 
kwestionariuszy generycznych.

Materiał i metody
Przeprowadzono przegląd systematyczny badań poświę-
conych jakości życia w Polsce zrealizowanych przy po-
mocy kwestionariuszy generycznych i opublikowanych 
do maja 2015 roku. Systematycznie i niezależnie doko-

nano przeszukania następujących baz danych: Medline, 
Embase, Google Scholar oraz Polskiej Bibliografi i Lekar-
skiej przy użyciu następujących słów kluczowych: „ja-
kość życia”, „kwestionariusz”/„ankieta”, „Polska”/„pol-
ski”, „ogólny”/„generyczny”, „SF-36”/„WHOQOL-BREF”/
„WHOQOL-100”/„NHP”/„SF12”/„SIP”/„CHIP”. Wyszukiwa-
ne frazy były częścią tytułu lub fragmentem abstraktu. 
Uzupełniono poszukiwania literatury poprzez skanowa-
nie list referencyjnych wybranych artykułów. Poza wyżej 
wymienionymi kryteriami włączenia publikacji do prze-
glądu, odnalezione rekordy musiały także spełnić do-
datkowe dwa warunki: publikacje oryginalne, tematyka 
badań z zakresu HRQoL (ang. health-related quality of 
life). Trzysta czterdzieści cztery publikacje spełniały kry-
teria włączenia i zostały zawarte w raporcie końcowym 
(Rycina 1). Analizy statystycznej dokonano przy użyciu 
programu Microsoft Excel 2010. 

Wyniki
Dotychczas w Polsce z użyciem narzędzi generycznych 
wykonano 344 badania oceniające jakość życia. Najczę-
ściej wykorzystywanym kwestionariuszem był SF-36, 
z jego użyciem wykonano 182 badania (53%). Na drugim 
miejscu pod względem częstości wykorzystania znajduje 
się kwestionariusz WHOQOL-BREF (33%), właśnie z jego 
użyciem wykonano pierwsze badanie oceniające jakość 
życia w Polsce w latach 1984–1995 (Rycina 2).

Medline
n = 515

166 zidentyfikowanych 
artykułów

118
zidentyfikowanych 

artykułów

68
zidentyfikowanych 

artykułów

Google Scholar
n = 2324

Embase
n = 421

95
zidentyfikowanych 

artykułów

Polska 
Bibliografia L.

n = 292

373
zidentyfikowane artykuły

Poddano analizie

344 artykuły

68 95 118

wykluczenie: 74 powtórzenia 

wykluczenie: 28 artykułów nie 
spełniało przyjętych kryteriów

Rycina 1. Schemat przeglądu literatury
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Polscy badacze najczęściej podejmują się oceny jako-
ści życia w zakresie chorób serca i układu krążenia (23%, 
w tym najczęściej w chorobie wieńcowej – 27% i nadciśnie-
niu – 16%) oraz chorób układu mięśniowo-szkieletowego 

– 18%, w tym najczęściej w rekonstrukcji stawów – 43% 
oraz chorób kręgosłupa – 37% (Tabela 1 i Rycina 3).

Analizując dynamikę prowadzenia badań nad jakością 
życia zależną od zdrowia, należy stwierdzić, iż z roku na 

Rycina 2. Struktura udziału analizowanych kwestionariuszy w publika-
cjach naukowych

Tabela 1. Publikacje naukowe z zakresu HRQoL z podziałem na grupy chorób
SF-36 WHOQOL-BREF NHP SF-12 SIP WHOQOL-100 CHIP ∑

Uzależnienie 6 1 7
Alergia 2 2
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego 34 21 2 3 1 1 62
Choroby serca i układu krążenia 44 15 11 5 3 2 80
Choroby układu oddechowego 15 4 2 21
Choroby psychiczne 6 10 16
Oparzenia 1 1 2
Choroby układu pokarmowego 14 8 1 23
Choroby zakaźne 2 1 3
Niedobór hormonów 1 1
Choroby układu rozrodczego 10 9 1 20
Przeszczepy 9 4 13
Cukrzyca 4 10 1 15
Otyłość 1 1 2
Choroby nowotworowe 5 9 3 17
Choroby nerek 4 2 1 2 9
Hemofilia 1 1 2
Geriatria 2 7 3 1 13
Stwardnienie rozsiane 4 1 1 6
Zaćma 2 2
Antykoncepcja 1 1
Choroby skóry 5 2 1 8
Choroba Parkinsona 3 2 5
Choroba Hodgkina 1 1
Choroba Gravera-Basedowa 1 1
Choroba Huntingtona 1 1
Choroba Chunga-Straussa 1 1
Choroby neurologiczne 3 4 7
Niepełnosprawność 2 2
Utrata słuchu 1 1
∑ 182 114 17 9 6 14 2 344
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rok wykonuje się ich coraz więcej (Rycina 4). Największy 
wzrost (o 84%) w stosunku do roku poprzedniego wystą-
pił w 2012 roku, największą liczę badań wykonano jednak 
w roku 2013 (Rycina 4).

Dyskusja
Po dokonaniu przeglądu systematycznego dostępnych 
medycznych baz danych, należy stwierdzić, iż przeprowa-

dzone badanie jest pierwszym tego typu badaniem w Pol-
sce. Dotychczas prowadzono jedynie przekrojowe badania 
nad jakością życia pacjentów z wybranymi jednostkami 
chorobowymi, porównując uzyskane wyniki z wynikami 
badań innych autorów z wybranej grupy terapeutycznej. 
Jednak, jak dotąd nie dokonano zestawienia wykorzysta-
nej metodologii w prowadzonych badaniach. Na tej pod-
stawie stwierdza się, że badanie ma charakter nowatorski. 
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Ze względu na wspomniane braki, niemożliwe jest do-
konanie porównania uzyskanych wyników do rezultatów 
innych autorów, dlatego też autorzy podjęli się wyłącznie 
ich omówienia.

Rezultaty przeprowadzonej analizy jednoznacznie 
wskazują, iż tematyka dotycząca jakości życia cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem ze strony polskich ba-
daczy. Dzieje się tak głównie za sprawą kompleksowości 
tego typu badań, bowiem dostarczają one informacji nie 
tylko na temat codziennego funkcjonowania pacjentów, 
ale także umożliwiają stworzenie dla każdego pacjenta tak 
zwanych profi li zdrowotnych wykorzystywanych w podej-
mowaniu decyzji terapeutycznych, a także dają możliwość 
poznania czynników niemedycznych bezpośrednio wpły-
wających na powodzenie terapii. Dodatkowo, wykorzysta-
nie w postępowaniu terapeutycznym standaryzowanych 
narzędzi mierzących jakość życia skorygowaną zdrowiem 
w pełni wpisuje się kanon współczesnego leczenia oparte-
go na holistycznym podejściu do terapii.

Jak wykazano w przeprowadzonym przeglądzie syste-
matycznym, badania jakości życia w szczególności często 
prowadzone są w takich schorzeniach, jak choroby układu 
krążenia oraz choroby układu mięśniowo-szkieletowego. 
Prawdopodobnie dzieje się tak ze względu na to, że tego 
typu choroby w istotny sposób zaburzają codzienne funk-
cjonowanie chorego, a także – jak donoszą dane epide-
miologiczne – dotyczą znacznej liczby społeczeństwa pol-
skiego [3, 4]. Choroby te wpływają na zmiany stylu życia, 
wprowadzając różnorakie ograniczenia. W przypadku 
chorób układu krążenia, pacjent zmuszony jest do odby-
wania cyklicznych, rutynowych wizyt lekarskich, a także 
do samokontroli, chociażby w zakresie regularnego przyj-
mowania leków, aktywności fi zycznej, jak również kontroli 
podstawowych parametrów klinicznych, takich jak ciśnie-
nie tętnicze [5].

Z kolei pacjenci ze schorzeniami układu mięśniowo-
-szkieletowego zazwyczaj odczuwają dotkliwy ból unie-
możliwiający wykonywanie podstawowych czynności 
fi zycznych, a zmiany w estetyce wyglądu warunkują ich 
zdrowie psychiczne. Do wiodących schorzeń wspomnia-
nego układu, poza rekonstrukcją stawów, należy reumato-
idalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa (ZZSK), a także łuszczycowe zapalenie 
stawów (ŁZS). Pacjenci z RZS odczuwają dyskomfort wyni-
kający z ograniczeń fi zycznych, bowiem ich stawy na ogół 
są zdeformowane, co uniemożliwia codzienne funkcjono-
wanie. Ograniczenia fi zyczne wiążą się także z trudnościa-
mi związanymi z higieną, wykonywaniem obowiązków 
zawodowych, a także pełną partycypacją w społeczeń-

stwie [6, 7]. Z kolei pacjenci z ŁZS odczuwają dyskomfort 
wynikający ze zmian w wyglądzie, co może prowadzić do 
wycofania pacjenta z pełnionych dotychczas ról społecz-
nych [8], co również ma miejsce w przypadku ZZSK [9].

Rosnąca dynamika związana z zainteresowaniem 
badaniami nad jakością życia prawdopodobnie wynika 
ze zmiany w postrzeganiu samego zdrowia, jako war-
tości. Zdrowie stało się dobrem, o które każdy zabiega, 
jednak samo posiadanie prawidłowych parametrów kli-
nicznych potwierdzających zdrowie jest niczym w mo-
mencie, gdy pacjent subiektywnie nie odczuwa z niego 
zadowolenia. Stąd też pojawił się trend analizy jakości 
życia w kontekście posiadanej choroby. Zainteresowanie 
jakością życia dało szansę nie tylko na przeanalizowanie 
poszczególnych metod terapeutycznych pod względem 
ich realnej wartości i skuteczności, ale także umożliwiało 
poszukiwanie w ich obrębie wspólnych elementów odpo-
wiedzialnych za ich korzystny wpływ na proces leczenia. 
Badania nad jakością życia w chorobach przewlekłych są 
cennym źródłem informacji medycznych, bowiem uka-
zują punkt widzenia pacjenta, który może być całkowicie 
odmienny od prezentowanego przez profesjonalną opie-
kę medyczną [10]. 

Informacje odnoszące się do HRQoL znalazły także za-
stosowanie na gruncie ekonomii, gdzie stanowią podsta-
wę analiz ekonomicznych, w ramach których zestawia się 
koszty danej interwencji zarówno z uzyskanym przedłuże-
niem życia, jak i jego jakością, co w efekcie daje podstawy 
do racjonalnego dysponowania ograniczonymi fi nansami 
w budżecie systemu opieki zdrowotnej. Tak szeroki obszar, 
w którym zastosowanie znajdują badania dotyczące jako-
ści życia sprawia, że polscy badacze coraz częściej podej-
mują się prowadzenia tego typu badań.

Wnioski
Badania nad jakością życia budzą coraz większe zaintere-
sowanie wśród polskich badaczy.

Polscy naukowcy coraz częściej korzystają w badaniach 
nad jakością życia z kwestionariuszy standaryzowanych, 
uznanych na arenie międzynarodowej.

Kwestionariuszami generycznymi najczęściej wykorzys-
tywanymi na terenie Polski są: SF-36 oraz WHOQOL-BREF.
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