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Functional ability among patients with Parkinson’s disease  

Sprawność funkcjonalna osób z chorobą Parkinsona 

Choroba Parkinsona jest powoli postępującą, zwyrodnieniową chorobą ośrodkowego układu ner-

wowego, która przejawia się klinicznie spowolnieniem ruchowym, sztywnością mięśni i drżeniem 

spoczynkowym, będącym następstwem zaniku komórek istoty czarnej śródmózgowia (4, 5). Przewle-

kły i postępujący jej charakter rzutuje na wszystkie wymiary jakości życia, utrudniając, bądź uniemoż-
liwiając funkcjonowanie bio-psycho-społeczne. 

Celem pracy było określenie sprawności funkcjonalnej osób z Chorobą Parkinsona. 

MATERIAŁ I METODA BADAŃ 

Badania przeprowadzono wśród 18 osób z chorobą Parkinsona, zrzeszonych w Śląskim Stowarzy-

szeniu Osób Dotkniętych Choroba Parkinsona w Katowicach. W badanej grupie było 10 mężczyzn i 8 

kobiet w wieku od 58 – 73 lat (śr.67,6 roku). Najliczniejszą grupę (72,2%) stanowiły osoby powyżej 

65 r. życia. Badani w większości (61,1%) legitymowali się wykształceniem wyższym. Przeważający 

odsetek (94,4%) nie pracował zawodowo, jedynie 5,6% podjęło pracę w niepełnym wymiarze godzin. 

Czas trwania choroby Parkinsona w badanej populacji był zróżnicowany i mieścił się w przedziale od 

2 do 20 lat. Najwięcej (44,4%) osób chorowało od 11 do 20 lat. W badaniu posłużono się kwestiona-

riuszem ankiety, opracowanym w oparciu o literaturę przedmiotu. 

WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE 

W badaniach własnych poddano analizie sprawność lokomocyjną i sprawność w czynnościach ży-

cia codziennego (tabela 1). 

W badanej grupie 14 osób (77,8%) mogło poruszać się samodzielnie, 22,2% wymagało pomocy 

przy chodzeniu. Bardziej szczegółowa analiza w zakresie lokomocji, wykazała, iż badana grupa samo-

dzielnie mogła pokonać dystans 100 m, z kolei przy dystansie 500m odsetek ten zmniejszył się do 

77,8%.  

Ograniczenia w pokonaniu dystansu 500m dotyczyły co piątego mężczyzny i co czwartej kobiety. 

W grupie powyżej 65 lat pomocy w przejściu dystansu 500m potrzebowało 30,7% badanych. Nie-

sprawność lokomocyjna w połączeniu z istnieniem wielu barier architektonicznych i komunikacyjnych 

itp. powoduje, że istotnym problemem jest przemieszczanie się poza obrębem mieszkania – 27,8% 

badanych potrzebowało do tego pomocy innych osób. 

Funkcjonowanie poza domem stanowiło największy problemu dla osób w najstarszej grupie wieku 

(38,4%) oraz w grupie kobiet (37,5%). Pierwszoplanowym problemem dla 83,3% badanych było 

utrudnione pisanie. Brak zdolności do samodzielnego pisania dotyczył wszystkich kobiet i ¾ męż-
czyzn. W grupie osób >65lat odsetek ten był również wysoki – wynosił 84,6%. Zachowaną sprawność 
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w wykonywaniu zakupów miało 61,1% badanych. Gorzej funkcjonowały w tym zakresie kobiety niż 
mężczyźni.  

Trudność w pisaniu spowodowana drżeniem ręki, utrudnia nie tylko precyzyjne ruchy ogranicza-

jąc samodzielne pisanie, ale istotnie ogranicza samodzielność chorego zakresie wykonywania prac 

domowych, czy przygotowania posiłków (1, 2).  

W badanej grupie 12 osób (66,7%) zabiegi higieniczne (mycie się, kąpiel) wykonywało samo-

dzielnie. Mężczyźni byli nieco sprawniejsi niż kobiety. Trudność z wykonywaniem tej czynności 

zgłaszało 30,0% mężczyzn i 37,5% kobiet. Problem z wykonywaniem zabiegów higienicznych posia-

dało 46,2% badanych powyżej 65 r. życia. 

Stosunkowo najmniejszy odsetek (5,6%) badanych miało problem z załatwianiem potrzeb fizjolo-

gicznych. Dla wielu osób z chorobą Parkinsona ubieranie się jest najbardziej frustrującym i kłopotli-

wym problemem na co dzień. Najwięcej trudności sprawia zapinanie guzików, suwaków, wiązanie 

krawata, zakładanie spodni, sznurowanie butów. Mimo wielu przeszkód chorzy wolą ubierać się sa-

modzielnie nawet kosztem dodatkowego czasu i wysiłku (3). 

W grupie badanej sprawność ubierania się wykazywało 83,3%, pomocy wymagało 11,1%, bada-

nych a 5,6% w ogóle nie była w stanie wykonać tych czynności. Ponad połowa badanych (53,8%) 

będących w najstarszej grupie wiekowej (>65 lat) miało również problem w tym zakresie. Pomocy w 

dokonywaniu zakupów potrzebowało 62,5% kobiet, a tylko 10% mężczyzn. Samodzielność w przygo-

towaniu posiłku wyraziło 12 osób (66,7%), pomocy w wykonaniu tej czynności potrzebowało 33,3 % 

badanych Gorszą sprawność również w tym zakresie posiadały kobiety niż mężczyźni. W grupie 

mężczyzn 20,0% nie było w stanie w ogóle przygotować posiłku z kolei w grupie kobiet 50,0% wy-

magało pomocy w tej czynności. Z kolei spożywanie posiłku sprawiało trudność 11,1% badanym, 

problem ten dotyczył co piątego mężczyzny i 15,4% osób w najstarszej grupie wieku (>65 lat).  

Ocena sprawności w wykonywaniu prac domowych (prace porządkowe, pranie), które badani róż-
nicowali pod względem stopnia samodzielności wykazała, że ponad połowa (55,6%) badanych wyko-

nywała je bez ograniczeń. Całkowity brak samodzielności w wykonywaniu wymienionych prac dekla-

rowało aż ¾ kobiet i co piąty mężczyzna. Analiza zależności, między występowaniem ograniczeń 
wykonywaniu prac domowych a wiekiem badanych wykazała, że ograniczenia te są wyraźniejsze w 

grupie osób >65 r. życia. Można zatem sądzić, że starszy wiek nasila ograniczenia wynikające z już 
istniejącej niesprawności spowodowanej stanem zdrowia badanych.  

Nieodzownym elementem ułatwiającym poruszanie się i wykonywanie czynności samoobsługo-

wych są różnego rodzaju udogodnienia. W badanej grupie aż 83,3% stosuje różnego rodzaju urządze-

nie pomocnicze pozwalające na lepsze ich funkcjonowanie. Najczęściej był to sprzęt ułatwiający 

poruszanie się (laska, kule, trójnóg), oraz urządzenia wspomagające zabiegi higieniczne (szczotki z 

przyssawkami, rękawice z kieszenią na mydło itp.). 

Konieczność pomocy w codziennej egzystencji zgłosiło aż 94,4% badanej grupy, rzeczywistą po-

moc otrzymywało ok.75,0% osób. Najczęściej była to pomoc współmałżonka (72,2%).  

WNIOSKI 

W badanej grupie osób z chorobą Parkinsona ograniczenia sprawności funkcjonalnej dotyczyły 

głównie czynności związanych z pisaniem, wykonywaniem prac domowych i robieniem zakupów. 

Najwięcej deficytów wykazano w grupie kobiet i osób powyżej 65 roku życia. 
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STRESZCZENIE 

Celem pracy było określenie sprawności funkcjonalnej osób z Chorobą Parkinsona. 

Badania przeprowadzono wśród 18 osób z chorobą Parkinsona, zrzeszonych w Śląskim Stowarzy-

szeniu Osób Dotkniętych Choroba Parkinsona w Katowicach. W badanej grupie było 10 mężczyzn 

(55,6%) i 8 (44,4%) kobiet w wieku od 58 – 73 lat (śr.67,6 roku). Najliczniejszą grupę (72,2%) stano-

wiły osoby powyżej 65 r. życia. Czas trwania choroby Parkinsona w badanej populacji był zróżnico-

wany i mieścił się w przedziale od 2 do 20 lat. Najwięcej (44,4%) osób chorowało ponad 11 lat. W 

badaniu posłużono się kwestionariuszem ankiety, opracowanym w oparciu o literaturę przedmiotu. 

Wyniki badań wykazały, że ograniczenia sprawności funkcjonalnej dotyczyły głównie czynności 

związane z pisaniem, a w dalszej kolejności: wykonywaniem prac domowych i robieniem zakupów. 

Największy deficyt wykazano w grupie kobiet i osób powyżej 65 r. życia. 

SUMMARY 

The aim of the research was to describe functional efficiency among patients with Parkinson’s dis-

ease.  

The research was carried out among 18 patients with Parkinson’s disease, which are associated in 

Silesia Association of People Touched with Parkinson’s Disease in Katowice. Tested group consisted 

of 10 men (55,6%) and 8 women (44,4%) age 58-73 years (average 67,6 years). The most numerous 

group (72,2%) consisted of people aged more than 65 years.  

The time of duration of the Parkinson’s disease in a tested population was diverse and was in a 

range between 2 to 20 years. The most (44,4%) of people was sick more than 11 years. In this research 

we used questionnaire which was based on a specialist literature. 

The results of the research and discussion. 

The results of the research shows, that restrictions in functional efficiency are connected mainly 

with writing, every day activity and shopping. The biggest restrictions were shown in a group of 

women and patients aged more than 65 years.  

Tabela 1. Odsetek osób mających ograniczenia w zakresie lokomocji i czynnościach życia 
codziennego 

Przedział wieku 
Ogółem M K 

58-65 lat >65 lat Rodzaj czynności 

% % % % % 

Zabiegi higieniczne 33,3 30,0 37,5 - 46,2 

Ubieranie się 16,7 30,0 - - 23,1 

Potrzeby fizjologiczne 5,6 - 12,5 - 7,7 

Przygotowanie posiłku 33,3 20,0 50,0 20,0 38,5 

Spożywanie posiłku 11,1 20,0 - - 15,4 

Pisanie 83,3 70,0 100,0 80,0 84,6 

Lokomocja 22,2 20,0 25,0 - 30,7 

Wychodzenie z domu 27,8 30,0 37,5 - 38,4 

Robienie zakupów 38,9 10,0 62,5 - 53,8 

Prace domowe 44,4 20,0 75,0 20,0 53,8 

 

 


