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Ocena jakości życia przez dzieci z padaczką w wieku dorastania 

Padaczka jest chorobą społeczną. Mimo postępów w medycynie nadal pozostaje chorobą tajemni-

czą, która budzi często lęk i odrzucenie społeczne sprzyjające tendencji do unikania chorych na nią 
osób. Postawy te percypują też sami chorzy, którzy niejednokrotnie czują się napiętnowani przez fakt 

bycia chorymi. Pogłębia to ich poczucie bycia innym oraz dążenie do izolacji [3].  

U dzieci przewlekły proces chorobowy, nakładający się na specyfikę poszczególnych okresów 

rozwojowych może w istotny sposób zaburzać funkcjonowanie w środowisku i wpływać na szeroko 

rozumianą jakość życia [1]. Padaczka, bez względu na rodzaj czy nasilenie powoduje dezorganizację 
życia dziecka, a w konsekwencji obniżenia poziomu i jakości życia. Chorzy nie są w stanie nigdy 

przewidzieć, czy i kiedy wystąpi u nich napad. W związku z tym kształtuje się u nich często zewnętrz-

ne umiejscowienie punktu kontroli aż do wyuczonej bezradności, w następstwie której chory dochodzi 

do wniosku, że wszystkie jego wysiłki są daremne i będą nieskuteczne również w przyszłości [2]. 

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie tematem jakości życia pacjentów z chorobami przewle-

kłymi, w tym również u dzieci. Jakość życia jest pojęciem szerokim, obejmującym różne aspekty 

funkcjonowania człowieka [1]. Najczęściej jest definiowana jako „spostrzeganie przez osobę własnej 

sytuacji życiowej w kontekście uwarunkowań kulturowych, systemu wartości oraz związku ze swoimi 

celami, oczekiwaniami, normami i zainteresowaniami” [5]. Ocena jakości życia może być zagadnie-

niem bardzo złożonym i trudnym do interpretacji, jest jednak cennym źródłem informacji o chorym, a 

jednocześnie zyskuje miano jednego z wiodących wskaźników oceny skuteczności współczesnego 

postępowania terapeutycznego [4]. Rozumienie jakości życia jako spostrzeganego przez pacjenta 

wpływu choroby i leczenia na jego funkcjonowanie stało się jednym ze składników określających stan 

zdrowia. Uzyskane informacje o samopoczuciu chorego, ograniczeniach jakie powoduje padaczka, 

pozwalają dostrzegać problemy, których doświadczają chore dzieci i podejmować działania ukierun-

kowane na ich rozwiązywanie. Poprawa jakości życia chorych dzieci z padaczką staje się jednym z 

głównych celów oddziaływania terapeutycznego – równolegle z łagodzeniem objawów chorobowych .  

CEL PRACY I PROBLEMY BADAWCZE 

Przedmiotem zainteresowań i celem badań było znalezienie odpowiedzi na następujące pytanie: 

Jak oceniają swoja jakość życia dzieci z padaczką w wieku dorastania? 

Poszukując odpowiedzi na to pytanie, sformułowano następujące problemy szczegółowe: 

1. Czy na ocenę jakości życia dzieci z padaczką wpływają czynniki społeczno-demograficzne: wiek, 

płeć, miejsce zamieszkania, struktura i sytuacja materialna rodziny? 

2. Czy na ocenę jakości życia dzieci z padaczką wpływają czynniki chorobowe: czas trwania choro-

by, rodzaj i częstość napadów epileptycznych, stosowana farmakoterapia i jej objawy uboczne? 
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3. Czy na ocenę jakości życia dzieci z padaczką wpływają funkcjonowanie w środowisku szkolnym: 

wyniki w nauce, stosunek nauczycieli i rówieśników w szkole? 

4. Czy na ocenę jakości życia dzieci z padaczką wpływają czynniki społeczne: stosunek otoczenia, 

postawy rodziców i rodzaj stosowanych przez nich ograniczeń? 

5. Czy na ocenę jakości życia dzieci z padaczką wpływa ich poziom wiedzy na temat choroby i jej 

konsekwencji? 

6. Jaka jest lokalizacja poczucia kontroli dzieci z padaczką w wieku dorastania i jaki ma ona wpływ 

na jakość życia? 

METODA BADANIA 

Jako narzędzi badawczych do zbadania jakości życia dzieci z padaczką w wieku dorastania użyto 

autorskiego kwestionariusza do badania jakości życia oraz kwestionariusza do badania poczucia kon-

troli opracowanego przez Laboratorium Technik Diagnostycznych im. Bohdana Zawadzkiego w War-

szawie.  

CHARAKTERYSTYKA GRUPY BADAWCZEJ 

Badania przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie w grupie 35 dzieci 

z padaczką w wieku 13 – 17 lat Do grupy badawczej wybrano dzieci w wieku dorastania ze względu 

na charakterystyczny dla tego okresu rozwój myślenia abstrakcyjnego, z czego ponad połowę bada-

nych stanowiły dziewczęta (54,3%), a najliczniejszą grupę stanowili szesnastolatkowie (25,7%). Po 

około 40% badanych stanowili mieszkańcy dużych miast i wsi, a pozostałe osoby mieszkały w małych 

miasteczkach. Zdecydowana większość dzieci pochodziła z rodzin o pełnej strukturze (88,6%), czworo 

wychowywało się w rodzinach niepełnych (jedno z powodu śmierci jednego z rodziców, a troje z 

powodu separacji lub rozwodu rodziców). Z punktu widzenia respondentów sytuacja materialna ich 

rodzin była w ponad połowie przypadków dobra (54,3%), lub wystarczająca (40%) a dla dwojga dzie-

ci niedostateczna (zła). 

WYNIKI BADAŃ I OMÓWIENIE 

Badania były próbą oceny jakości swojego życia przez dzieci z padaczką w wieku dorastania. 

Analizując zebrane dane stwierdzono, że ponad połowa (57,1%) dzieci ocenia swoją jakość życia jako 

dobrą, natomiast ¼ ocenia jako zadowalającą. Dla co siódmego dziecka (14,3%) jakość życia jest zła, 

ale żadne z nich nie ocenia jej jako bardzo złej. Jedno dziecko z padaczką deklarowało również do-

skonalą jakość życia.  

W badaniach przeanalizowano czynniki, które mają wpływ na ocenę jakości życia dzieci epilep-

tycznych w wieku dorastania. Jaką rolę w tej ocenie odgrywają czynniki społeczno-demograficzne? 

Analizie poddano pięć zmiennych niezależnych: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, strukturę oraz 

sytuację materialną rodziny badanych dzieci.  

Analizując rolę płci w ocenie jakości życia można stwierdzić, że chłopcy bardziej zaniżają ją w 

stosunku do dziewcząt. Częściej, bo 18,7% chłopców ocenia jakość swojego życia jako złą, natomiast 

dziewczęta tylko w 10,5% przypadków. W przypadku zadowalającej i dobrej oceny – wyniki są bar-

dziej zbliżone. Doskonałą jakość swojego życia deklaruje tylko jedna badana osoba i była nią dziew-

czynka. Uzyskane dane dotyczące oceny jakości życia w zależności od wieku badanych wskazują, że 

w każdej grupie wiekowej większość ankietowanych ocenia ją jako dobrą (w tym również 100% 

dzieci w wieku 15 lat). Ocena zła najczęściej dokonywana jest przez trzynastolatków (25%), ale w tej 

grupie znajduje się również jedyny przedstawiciel dzieci epileptycznych oceniający jakość życia jako 

doskonałą. Opinię o zadowalającej jakości życia wyrażają najczęściej siedemnastolatkowie. Więk-

szość badanych - mieszkańców dużych miast i wsi wskazuje na dobrą i zadowalającą jakość swojego 

życia. Negatywna ocena deklarowana jest najczęściej przez dzieci epileptyczne mieszkające w małych 

miasteczkach, aż połowa z nich ocenia ją jako złą. Analiza danych wykazała, jaka jest zależność po-

między jakością życia dzieci epileptycznych a strukturą rodziny i jej sytuacją materialną. Dobrej jako-

ści sprzyja pełna rodzina. Dzieci wychowywane przez obojga rodziców oceniają swoją jakość życia 

jako dobrą (64,5%), natomiast 66,7% dzieci wychowujących się w niepełnej rodzinie (rozwód lub 

separacja) jako złą. Zarówno dobra, jak i wystarczająca sytuacja materialna wpływa na pozytywną 
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ocenę jakości życia przez większość respondentów, a niedostateczna sprzyja opinii o złej jakości w 

ocenie 100% dzieci.  

Spośród najważniejszych wskaźników chorobowych związanych z padaczką zbadano wpływ pię-
ciu z nich ( czas trwania choroby, rodzaj i częstość napadów padaczkowych, ilość zażywanych leków 

przeciwpadaczkowych, uboczne skutki farmakoterapii) na ocenę jakości życia dzieci epileptycznych. 

Wśród dzieci chorujących dopiero kilka miesięcy prawie dwukrotnie rzadziej (37,5%) niż u pozosta-

łych (63%) jakość życia była określana jako dobra, a nikt nie ocenił jej jako doskonalej. W tej grupie 

również negatywna opinia była podawana pięciokrotnie częściej (37,5%) w stosunku do pozostałych 

dzieci chorujących zdecydowanie dłużej (7,4%). Świadczyć to może o braku akceptacji choroby, albo 

też nieodpowiednim przystosowaniu do niej, a być może o obu tych czynnikach jednocześnie. Rodzaj 

napadów padaczkowych nie jest czynnikiem jednoznacznie modyfikującym opinie dzieci epileptycz-

nych o ich jakości życia. Na uwagę zasługuje fakt, że uogólnione napady drgawkowe jako najbardziej 

dramatyczne pod względem przebiegu, chociaż wpływają na złą jakość życia w opinii co szóstego 

dziecka z tym rodzajem napadów (16,7%), to jednak dla połowy badanych (58,3%) nie stanowią 
przeszkody w wyrażeniu opinii o dobrej jakości swojego życia, a dla co dwunastego (8,3%) – nawet 

doskonałej. Uzyskane w badaniu dane wskazują na możliwość istnienia zależności pomiędzy często-

ścią występowania napadów padaczkowych a oceną jakości życia przez dzieci epileptyczne. Spora-

dyczne napady padaczkowe aż w 70% przyczyniają się do opinii o dobrej jakości życia badanych. 

Prawie 2/3 dzieci epileptycznych mających napady co pół roku lub rzadziej oceniło swoją jakość życia 

jako dobrą, a tylko co siedemnaste jako negatywną. W przypadku dzieci z napadami występującymi 

co 2 – 3 miesiące oraz częściej, jedynie połowa deklarowała opinię o dobrej jakości swojego życia, a 

średnio co czwarte oceniało ją jako złą.  
Postęp w diagnostyce i leczeniu padaczki, jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat, przyczynił się do 

leczenia skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów. Lepsza znajomość niepożądanych obja-

wów działania leków przeciwpadaczkowych i możliwość zapobiegania niektórym z nich, są również 
czynnikami mogącymi korzystnie wpływać na funkcjonowanie społeczne chorych z padaczką i w ten 

sposób poprawić ich jakość życia.  

Jak wynika z analizy danych odnośnie stosowanej u badanych farmakoterapii nie ma dużych roz-

bieżności w ocenie jakości życia przez dzieci, u których stosowana jest monoterapia lub politerapia. 

Zarówno wśród zażywających jeden, jak i dwa leki przeciwpadaczkowe 25% badanych ocenia swą 
jakość życia jako zadowalającą, a ponad połowa (około 60%) jako dobrą. Politerapia trzema lekami w 

równym stopniu wpływa na każdą z kategorii oceny jakości życia. Podobnie jak metoda leczenia 

farmakologicznego, również występowanie lub brak objawów ubocznych stosowanej farmakoterapii 

nie jest czynnikiem warunkującym negatywną ocenę jakości życia przez respondentów. Zarówno w 

przypadku obecności jak i braku objawów ubocznych, średnio co siódme dziecko wyraziło opinię 
negatywną o jakości swojego życia. Nieco inaczej było z opinią o dobrej i doskonałej jakości życia. 

Zadeklarowało ją prawie 70% dzieci nie odczuwających niepożądanego działania przyjmowanych 

leków i nieco mniej niż połowa dzieci (46,7%) z objawami ubocznymi stosowanej farmakoterapii.  

Wśród czynników oddziaływujących na dziecko w środowisku szkolnym i mających wpływ na ja-

kość życia poddano analizie wyniki w nauce, postawy nauczycieli oraz stosunek rówieśników do 

dzieci z padaczką.  
Analizując dane dotyczące uzyskiwanych wyników w nauce na uwagę zasługuje przede wszyst-

kim fakt, że aż ponad 1/3 negatywnych opinii o swoim życiu wyrażana jest przez osoby uzyskujące 

oceny mierne i zaledwie co dwunaste dziecko z ocenami dostatecznymi i dobrymi, zaś u dobrych 

uczniów taka opinia nigdy nie występuje. 

W przypadku dzieci z ocenami bardzo dobrymi opinia na ten temat była wyłącznie dobra (100%). 

Można zatem przypuszczać, że lepsze wyniki w nauce warunkują w sposób pozytywny opinię o jako-

ści życia dzieci epileptycznych.  

Uzyskane w badaniach wyniki wskazują, że postawy nauczycieli nie warunkują ściśle określonej 

jakości życia dzieci z padaczką. Wydaje się, że postawa wyrozumiała ze strony nauczycieli, będąca 

najbardziej wskazaną w stosunku do uczniów epileptycznych, w opinii ankietowanych wpływa wy-

łącznie korzystnie na ich jakość życia. Na uwagę jednak zasługują negatywne opinie o jakości życia 

wśród tych uczniów, w stosunku co do których nauczyciele wykazują postawę tolerancyjną (50%) 

oraz obojętną na chorobę (14,8%).  
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Analizując wyniki badań nasuwa się wniosek, iż postawa rówieśników w stosunku do dzieci z epi-

lepsją w dużym stopniu jest czynnikiem jednoznacznie modyfikującym sposób oceny jakości życia 

przez respondentów. Pozytywny stosunek rówieśników warunkuje dobrą jakość życia 78,3% bada-

nych dzieci, a jednemu z nich nawet doskonałą. W przypadku negatywnego stosunku rówieśników – 

aż 66,7% badanych deklaruje złą jakość życia, pozostali zadowalającą, ale żaden respondent nie oce-

nia jako dobrą. Mieszane postawy kolegów (sympatia jednych a antypatia innych) pozwalają tylko 

połowie dzieci w tej grupie na wyrażenie opinii o zadowoleniu ze swojego życia.  

W badaniu poddano także ocenie wpływ czynników społecznych na jakość życia, takich jak: po-

stawy otoczenia, postawy rodziców oraz rodzaj stosowanych przez nich ograniczeń. Analizując dane 

w kwestii jakość życia a stosunek otoczenia można stwierdzić, że prawie pięciokrotnie częściej nega-

tywnie oceniają jakość swojego życia dzieci z padaczką, w stosunku do których otoczenie prezentuje 

postawę obojętną (37,5%), w porównaniu do tych, które spotykają się z pozytywnym nastawieniem 

otoczenia (7,7%). Wydaje się więc, że obojętność i ignorancja otoczenia w stosunku do dzieci cierpią-
cych na padaczkę stanowi ważną przyczynę ich negatywnej opinii dotyczącej jakości życia. Dzieci 

epileptyczne, w stosunku do których rodzice wykazują postawę prawidłową (akceptacja, okazywanie 

miłości), częściej, bo w ponad ¾ przypadków oceniają jakość swojego życia jako dobrą lub doskonałą, 
w porównaniu do dzieci doświadczających innych postaw rodzicielskich. Natomiast negatywną opinię 
wyraża co dwudzieste spośród dzieci z pozytywną postawą rodziców i średnio co czwarte, w stosunku 

do których rodzice prezentują inną postawę. Rodzaj ograniczeń stosowanych przez rodziców w sto-

sunku do dzieci epileptycznych może w różny sposób wpływać na ich opinię o jakości życia. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w przypadku tylko dwojga dzieci, którym rodzice ograniczają kontakty towa-

rzyskie, uzyskano tylko opinię negatywną. Należy również podkreślić, że jedynie uzasadnione ograni-

czenia stosowane przez opiekunów w chorobie dziecka nie przeszkodziły w deklarowaniu wyłącznie 

dobrej jakości życia badanych (100%).  

W badaniach poddano także analizie samoocenę poziomu wiedzy ankietowanych na temat pa-

daczki i jej konsekwencji w życiu, ponieważ wiedza na temat choroby może wpływać na ocenę ich 

jakości życia. Największy odsetek dzieci (70%) określających swoją jakość życia jako dobrą zaobser-

wowano wśród tych, którzy ocenili swój poziom wiedzy jako wystarczający, podczas gdy podobną 
opinię wyraziła mniej niż połowa (46,7%) w grupie osób z niskim lub bardzo niskim poziomem wie-

dzy.  

Poczucie kontroli odgrywa ważna rolę w sterowaniu zachowaniem, wpływa na jakość emocjonal-

nego i społecznego przystosowania do otoczenia. Czy lokalizacja poczucia kontroli badanych dzieci z 

padaczką ma wpływ na ocenę ich jakości życia? Badania wskazują, że ankietowani z zewnętrznym 

poczuciem kontroli zdecydowanie częściej (71,4%) oceniają swoją jakość życia jako dobrą, w stosun-

ku do dzieci z padaczką o wewnętrznym ((33,3%) oraz nieustalonym (37,%%) poczuciu kontroli. 

Jednak co siódme dziecko z zewnętrznym poczuciem kontroli ocenia swoją jakość życia jako złą. 
Natomiast najwięcej, bo ¾ badanych z nieustalonym poczuciem kontroli wyraża opinię o zadowalają-
cej (37,5%) bądź dobrej (37,5%) jakości swojego życia. Wszystkie dzieci epileptyczne z wewnętrz-

nym poczuciem kontroli oceniają wyłącznie pozytywnie swoją jakość życia: połowa z nich jako za-

dowalającą, a co trzecie jako dobrą. Poczucie odpowiedzialności za skutki własnych działań sprzyja 

nie tylko wyższej samoocenie, ale również wyższej jakości życia dzieci z padaczką.  
Analiza zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie wniosków, określających jakość funk-

cjonowania dzieci epileptycznych w wieku dorastania. 

WNIOSKI 

1. Większość badanych dzieci z padaczką pozytywnie ocenia swoją jakość życia, najczęściej  jako 

dobrą. 
2. Wśród dzieci chorych na padaczkę dopiero od kilku miesięcy istnieje tendencja do prawie  pię-

ciokrotnie częstszej negatywnej oraz dwukrotnie rzadszej pozytywnej opinii o jakości  swojego 

życia, w porównaniu do dzieci z padaczką trwającą dłużej.  

3. Sporadyczne napady padaczkowe prawie dziesięciokrotnie częściej sprzyjają pozytywnej  ocenie 

jakości życia przez badanych, podczas gdy występujące często obniżają ocenę  jakości życia w 

opinii połowy dzieci. Rodzaj napadów padaczkowych nie jest czynnikiem jednoznacznie modyfi-

kującym ocenę jakości życia przez dzieci epileptyczne. 
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4. Lepsze wyniki w nauce częściej sprzyjają pozytywnej opinii o jakości życia wśród dzieci z  

padaczkę.  
5. Ważnym czynnikiem modyfikującym sposób oceny jakości życia przez dzieci z padaczką  jest 

stosunek nauczycieli i rówieśników. Pozytywny – warunkuje wyłącznie pozytywną, negatywny – 

wyłącznie złą i zadowalającą jakość życia w opinii ankietowanych.  

6. Dzieci epileptyczne, które doświadczają akceptacji i miłości od rodziców dwukrotnie  częściej 

oceniają jakość swojego życia jako dobrą. 
7. Chłopcy z padaczką częściej niż dziewczęta oceniają swoją jakość życia jako złą, natomiast  wiek 

badanych nie jest czynnikiem jednoznacznie modyfikującym ocenę jakości życia. 

8. Większa wiedza na temat choroby zdecydowanie częściej wpływa na dobrą ocenę jakości  życia 

wśród dzieci z padaczką.  
9. Wszystkie dzieci epileptyczne z wewnętrznym poczuciem kontroli oceniają wyłącznie  pozytyw-

nie swoją jakość życia. 

PIŚMIENNICTWO 

1. Artemowicz B. i „wsp.”: Wyniki badania jakości życia dzieci z padaczką. Neurologia Dziecięca 

Vol. 12/2003, Nr 23, s. 21-27 

2. Komender J.: Chory na padaczkę w społeczeństwie. Epileptologia 1998, sup. 3, s. 71-75 

3. Owczarek K.,: Psychospołeczne aspekty padaczki. Epileptologia 1998, nr 2, s.129 

4. Sierakowska M., Krajewska-Kułak E.: Jakość życia w chorobach przewlekłych – nowe spojrze-

nie na pacjenta i problemy zdrowotne w aspekcie subiektywnej oceny. Pielęgniarstwo XXI 

wieku. Nr 2(7) 2004, s. 23-26 

5. WHOQL: Study protocol: Division of Mental Health. Word Heath Organisation, Geneva 1993. 

STRESZCZENIE 

Przewlekły proces chorobowy może w istotny sposób zaburzać funkcjonowanie chorego dziecka 

w środowisku i wpływać na szeroko rozumianą jakość życia. Jakość życia pacjentów z chorobami 

przewlekłymi wiąże się z subiektywnymi odczuciami odnoszącymi się do ich pozycji w rodzinie i 

społeczeństwie. Celem badania była ocena jakości życia dzieci z rozpoznaną i leczoną padaczką, 
pozostających pod opiekę Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. 

Dane uzyskano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 35 respondentów w wieku 13 –17 lat.  

Otrzymane wyniki wskazują, że większość dzieci z padaczką pozytywnie ocenia swoją jakość życia, 

najczęściej jako dobrą. Znaczący wpływ na ich jakość życia mają czynniki psychospołeczne, takie jak: 

akceptacja rodziców, stosunek rówieśników i otoczenia, wyniki w nauce oraz posiadana wiedza na 

temat choroby.  

ABSTRACT 

The chronic course of a disease can seriously impair pediatric patient’s functioning in the envi-

ronment and affect widely understood quality of life (QOL). QOL of patients suffering from chronic 

diseases correlates with subjective feelings concerning their place in family and surroundings. The 

purpose of this study was to evaluate QOL in children with diagnosed and treated epilepsy, staying 

under care of Neurology Clinic, University Children’s Hospital of Cracow. In order to gather data, a 

questionnaire was administered to 35 respondents, aged 13-17 years. The results suggest that most of 

the children with epilepsy assessed their quality of life positively, most frequently as good. Psychoso-

cial factors like; parental acceptance, peers’ and environmental attitudes, educational achievements, 

possessed knowledge about the disease and internal sense of control, affect patient’s QOL signifi-

cantly.  

 


