
STRESZCZENIE 

 

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu wtórnego stanowi drugą co do 

częstości wadę wrodzoną serca u dorosłych. Występuje dwa razy częściej u kobiet. 

Przyczyną ASD II jest zahamowanie lub nieprawidłowy rozwój przegrody 

międzyprzedsionkowej. Zazwyczaj pierwsze objawy dużego ubytku pojawiają się 

dopiero około 40 roku życia w postaci: ograniczenia tolerancji wysiłku, duszności, 

zaburzeń rytmu serca. 

Celem pracy było dokonanie oceny jakości życia u pacjentów po przezskórnym 

zamknięciu ASD II. 

Ogólna ocena jakości życia badanych pacjentów po przezskórnym zamknięciu 

ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej jest zadowalająca. Istotnym elementem 

leczenia tych chorych powinna być dbałość o utrzymanie jakości życia na podobnym 

poziomie lub dążenie do jej poprawy. 

W pracy zastosowano kwestionariusz generyczny WHOQOL - Bref jako 

narzędzie główne do oceny jakości życia oraz skalę satysfakcji z życia SWLS, skalę 

akceptacji choroby AIS i kwestionariusz mini - COPE służący do oceny umiejętności 

radzenia sobie ze stresem.  

Wyniki badań u pacjentów po przezskórnym zamknięciu ASD II pozwoliły na 

sformułowanie następujących wniosków: 

1. Subiektywna ogólna ocena jakości życia u pacjentów po przezskórnym zamknięciu 

ASD II oceniana według skali generycznej WHOQOL - Bref jest na poziomie 

zadowalającym. Badani spośród czterech dziedzin (fizycznej, psychologicznej, 

relacji społecznych i środowiska) najlepiej oceniali jakość swojego życia  

w domenie fizycznej co świadczy o skuteczności i efektywność metody 

przezskórnego zamknięcia ASD II. Pacjenci najniżej oceniali jakość życia  

w dziedzinie psychologicznej. 

2. Poszczególne zmienne socjodemograficzne oraz kliniczne mają znaczący wpływ na 

jakość życia. Mężczyźni w stosunku do kobiet charakteryzowali się wyższą 

jakością życia w każdej domenie. Kobiety najniżej jakość swojego życia oceniły  

w domenie psychologicznej. Stopień wykształcenia ma istotnie statystyczny wpływ 

na poziom jakości życia. Badani z wykształceniem wyższym charakteryzowali się 

najwyższą jakością życia w dziedzinie fizycznej oraz środowiskowej. Ponadto 



osoby z wykształceniem wyższym najlepiej oceniały stan swojego zdrowia. Wiek, 

miejsce zamieszkania oraz stan cywilny nie mają wpływu na jakość życia. Czas 

jaki upłynął od zabiegu również nie miał istotnego wpływu na ocenę poziomu 

jakości życia. Wśród badanych osoby, które deklarowały występowanie objawów 

chorobowych, gorzej oceniały ogólny stan swojego zdrowia.  

3. Badani pacjenci byli w stopniu umiarkowanym usatysfakcjonowani ze swojego 

aktualnego życia. 

4. Chorzy byli dość dobrze przystosowani do ograniczeń wynikających z choroby, 

akceptowali jej występowanie oraz posiadali niskie poczucie dyskomfortu 

psychicznego związanego z chorobą. 

5. Badani pacjenci w sytuacjach stresujących najczęściej stosowali metodę aktywnego 

radzenia sobie i planowania, koncentrując się przy tym na podejmowaniu wysiłków 

czy zadań, których celem jest rozwiązanie problemu. 

6. Akceptacja choroby miała pozytywny wpływ na QOL, badani, którzy w wyższym 

stopniu akceptowali swoją chorobę również lepiej oceniali jakość swojego życia.  

7. Pacjenci, którzy lepiej oceniali jakość swojego życia i percepcję zdrowia, starali się 

pozytywnie podchodzić do sytuacji stresujących i aktywnie działać w ich 

rozwiązaniu. Z kolei badani, którzy lepiej oceniali swoje zdrowie wykluczali bierną 

postawę wobec sytuacji stresogennych, zaś planowali wszelkie działania  

w ich rozwiązaniu. Pacjenci w lepszej kondycji psychicznej częściej nadawali 

sytuacji problemowej inne znaczenie, akceptowali ją i postrzegali w sposób 

zabawny. U badanych w lepszej kondycji fizycznej zauważono brak wzrostu 

praktyk religijnych i biernej postawy wobec sytuacji problemowej. 

8. Jakość życia oceniana kwestionariuszem WHOQOL - Bref była istotnie 

skorelowana z wynikami satysfakcji z życia w skali SWLS, co oznacza, że 

pacjenci, którzy lepiej oceniali jakość swojego życia byli również bardziej z niego 

zadowoleni.  

9. Badani, którzy nie pili alkoholu najwyżej ocenili QOL w dziedzinie fizycznej oraz 

byli w największym stopniu zadowoleni ze swojego zdrowia. 

10. Pacjenci, którzy więcej czasu poświęcali na aktywność ruchową lepiej oceniali 

ogólną jakość życia. 

11. Jakość życia oceniana skalą WHOQOL - Bref była istotnie skorelowana   

z wynikami skal: SWLS, AIS oraz mini - COPE.



 


