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STRESZCZENIE 

 

Wstęp i cel pracy: Starzenie się społeczeństw zauważalne jest w globalnym, jak 

i lokalnym wymiarze. Zmniejszeniu dzietności towarzyszy jednoczesny wzrost odsetka osób 

w podeszłym wieku i wydłużenie trwania ludzkiego życia. Ze względu na zmiany 

demograficzne i funkcjonowanie seniorów w ulegającym ciągłym zmianom warunkach 

współczesnego świata starość budzi ogromne zainteresowanie przedstawicieli rozmaitych 

dziedzin nauki. Zdobywanie wiedzy na jej temat i rozpoznawanie czynników wpływających 

pozytywnie na jakość życia osób starszych uważane są za jedno z czołowych zadań badaczy. 

Proces starzenia się to zjawisko trudne do zdefiniowania z racji indywidualnego przebiegu 

typowego dla poszczególnych osób i braku dokładnie określonego progu rozpoczęcia 

prowadzącego do niej procesu starzenia się. Badacze wyodrębnili rozmaite progi starości, 

w tym m.in. prawny, chronologiczny, ekonomiczny, społeczny, biologiczny czy 

psychologiczny. Niemniej jednak starość stanowi końcowy etap ludzkiego życia, który 

związany jest z nieodwracalnym procesem zmian fizjologicznych, psychicznych, 

społecznych. W sposób bezpośredni wpływają one na stopień samodzielności funkcjonowania 

człowieka w podeszłym wieku, jak i poziom jego jakości oraz zadowolenia z życia. 

W związku z tym celem pracy była ocena jakości życia osób w wieku podeszłym objętych 

opieką domową lub instytucjonalną w województwie lubelskim. 

Materiał i metoda badawcza: Badanie zrealizowano metodą sondażu 

diagnostycznego przy użyciu techniki ankiety. Narzędziami badawczymi były: Wizualna 

Skala Analogowa w dwóch wersjach – pomiar nasilenia bólu i jakości życia, Skala 

Wykonywania Prostych Czynności Życia Codziennego, Skrócony Test Sprawności 

Umysłowej, Skala Satysfakcji z Życia, Indeks Jakości Życia Ferrans i Powers – Wersja 

Ogólna. Wykorzystano też autorski kwestionariusz ankiety, zawierający pytania o czynniki 

socjo - demograficzne. Badanie przeprowadzone było na grupie 382 osób w wieku podeszłym 

z terenu województwa lubelskiego, spośród których 124 (32,5%) korzystało z opieki 

geriatrycznej o charakterze domowym, a 258 (67,5%) z opieki geriatrycznej o charakterze 

instytucjonalnym. Średnia wieku w przypadku osób objętych opieką domową wynosiła 77 lat, 

a opieką instytucjonalną 81 lat. W badanej grupie dominowały kobiety (N=238, 62,3%), 

osoby owdowiałe (N=209, 54,7%), zamieszkujące miasto (N=264, 69,1%), o wykształceniu 

mniejszym niż średnie (N=296, 77,5%), przeciętnej sytuacji finansowej (N=246, 64,4%), 

które wykonywały pracę fizyczną (N=302, 79,1%). 



Wyniki badań: Zebrany materiał badawczy poddano opracowaniu opisowemu 

i statystycznemu przy pomocy oprogramowania IBM SPSS Statistics i Microsoft Office Excel. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej potwierdzone zostały wszystkie 

założone hipotezy badawcze. Generalnie badani byli raczej lub średnio zadowoleni z rodzaju 

sprawowanej opieki. Osoby, objęte opieką domową w większości wykazywały zdecydowane 

zadowolenie (49,2%, N=61) lub były raczej zadowolone (47,6%, N=59) z rodzaju opieki. 

Z kolei osoby, nad którymi sprawowana była opieka instytucjonalna w większości były 

średnio (51,2%, N=132) lub raczej zadowolone (31,4%, N=81) z rodzaju oferowanej opieki. 

Seniorzy otrzymujący opiekę domową byli istotnie bardziej usatysfakcjonowani jej 

poziomem, niż ci korzystający z opieki instytucjonalnej. Taka sama sytuacja miała miejsce w 

przypadku warunków bytowych. Ankietowani ogólnie przejawiali przeważnie umiarkowane 

nasilenie bólu, pełną sprawność wykonywania prostych czynności życia codziennego i pełną 

sprawność umysłową. Osoby starsze objęte opieką domową oceniły dolegliwości bólowe 

średnio na 4,1, a opieką instytucjonalną na 5,91. Dodatkowo uzyskały wyższe wyniki w skali 

ADL i AMTS. W przypadku skali wykonywania prostych czynności życia codziennego 

seniorzy objęci opieką domową uzyskali średnio 5,82 punktu, a instytucjonalną 4,63 punktu. 

Z kolei w skróconym teście sprawności umysłowej osoby korzystające z opieki domowej 

uzyskały 9,84 punktu, a instytucjonalnej 9,34 punktu. Jakość i satysfakcja z życia wśród 

ankietowanych osób w podeszłym wieku prezentowały się na przeciętnym poziomie, przy 

czym zostały istotnie lepiej ocenione przez ankietowanych objętych domową opieką 

senioralną. W przypadku skali VAS, QLI – G i SWLS osoby korzystające z opieki domowej 

uzyskały odpowiednio 3,89, 18,83 i 22,08. Z kolei wyniki skali VAS, QLI – G i SWLS 

w grupie osób objętych opieką instytucjonalną przedstawiają się odpowiednio 

5,97 i 16,45, 18,01. 

Wnioski: Osoby w wieku podeszłym objęte opieką domową przejawiały istotnie 

niższe nasilenie dolegliwości bólowych od osób objętych opieką instytucjonalną. Dodatkowo 

w zdecydowanej większości oceniły odczuwane dolegliwości bólowe jako łagodne, zaś 

seniorzy objęci opieką instytucjonalną jako umiarkowane. W żadnej z badanej grup 

ankietowani nie wskazali na brak bólu lub ból nie do zniesienia. Sprawność i zdolność do 

samodzielnego funkcjonowania w grupie osób w wieku podeszłym objętych opieką domową 

była istotnie wyższa od tej przejawianej przez seniorów objętych opieką instytucjonalną. 

Umiarkowaną niesprawność stwierdzono w przypadku jednej osoby objętej opieką domową 

i ponad 40% opieką instytucjonalną. Poziom funkcjonowania poznawczego osób w wieku 

podeszłym objętych opieką domową był istotnie wyższy od tego przejawianego przez 



seniorów objętych opieką instytucjonalną. Jednak bez względu na rodzaj sprawowanej opieki 

seniorzy charakteryzowali się prawidłowym stanem sprawności umysłowej. Osoby w wieku 

podeszłym objęte opieką instytucjonalną charakteryzowały się istotnie niższą jakością 

i satysfakcją z życia od osób objętych opieką domową. Jednak bez względu na rodzaj 

sprawowanej opieki seniorzy ocenili je jako przeciętne. Satysfakcję z życia osób w wieku 

podeszłym objętych opieką domową warunkował: poziom odczuwanego bólu, stopień 

zdolności wykonywania prostych czynności życia codziennego, stopień sprawności 

umysłowej, wiek, płeć, stan cywilny, poziom wykształcenia, ocena obecnej sytuacji 

materialnej i warunków bytowych, rodzaj sprawowanej opieki oraz jej poziom. Z kolei 

w grupie osób w wieku podeszłym objętych opieką instytucjonalną: poziom odczuwanego 

bólu, stopień zdolności wykonywania prostych czynności życia codziennego, stopień 

sprawności umysłowej, stan cywilny, ocena obecnej sytuacji materialnej i warunków 

bytowych, poziom sprawowanej opieki. W przypadku oceny jakości życia osób w wieku 

podeszłym objętych opieką domową dużą rolę odegrały takie czynniki, jak: poziom 

odczuwanego bólu, stopień zdolności wykonywania prostych czynności życia codziennego, 

stopień sprawności umysłowej, wiek, płeć, stan cywilny, poziom wykształcenia, rodzaj 

wykonywanej pracy zawodowej, ocena obecnej sytuacji materialnej i warunków bytowych, 

rodzaj sprawowanej opieki oraz jej poziom. Z kolei w grupie osób w wieku podeszłym 

objętych opieką instytucjonalną wpływ miały takie czynniki, jak: poziom odczuwanego bólu, 

stopień zdolności wykonywania prostych czynności życia codziennego, stopień sprawności 

umysłowej, wiek, płeć, stan cywilny, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, rodzaj 

wykonywanej pracy zawodowej, ocena obecnej sytuacji materialnej i warunków bytowych, 

rodzaj sprawowanej opieki oraz jej poziom. Ocena jakości życia ma istotną wartość 

praktyczną, gdyż pozwala na dokładne zaprojektowanie indywidualnej opieki nad seniorem. 

Nabiera to szczególnego znaczenia ze względu na istnienie potrzeby działań korekcyjnych 

w funkcjonowaniu człowieka starszego korzystającego domowej lub instytucjonalnej opieki 

senioralnej. Osoby objęte domową opieką senioralną wskazują na potrzebę działań 

korekcyjnych w zakresie: zwiększenia atrakcyjności oferty sposobów spędzania wolnego 

czasu, niewystarczającej ilości form aktywności społecznej, ograniczeń wynikających 

z rozwoju technologicznego, barier architektonicznych i złego zagospodarowania przestrzeni 

czy sposobów postrzegania osób w podeszłym wieku. Z kolei osoby objęte instytucjonalną 

opieką senioralną wskazują na potrzebę działań korekcyjnych w zakresie: nieżyczliwych 

zachowań wobec seniorów, negatywnych stereotypów o ludziach w podeszłym wieku, małej 

ilości kontaktów międzyludzkich i niewystarczającego wsparcia uczuciowego, braku 



możliwości realizacji obowiązków rodzinnych, narażenia na stres, niskiej użyteczność 

społecznej czy niewystarczającej autonomii. 

 



SUMMARY 

 

Introduction and purpose: The aging of societies is noticeable in global and also 

local dimension. Decreased fertility is accompanied by a simultaneous increase in percentage 

of elderly people and prolongation of the duration of human life. Due to demographic changes 

and the functioning  seniors in continuously changing conditions of the modern world, senility 

is borning a great interest representatives of various fields of science. Acquiring knowledge 

about it and recognizing factors which are affecting the positive quality of life older people 

are considered one of the leading tasks of researchers. The aging process is really difficult to 

define because of the individual courses  for individual people and  absence of a defined 

threshold for initiating the aging process. Researchers identified various age thresholds, 

including legal, chronological, economic, social, biological or psychological. However, old 

age is the final stage of human life, which is associated with the irreversible process of 

physiological, psychological and social changes. They directly influence on the degree of 

independence of elderly people functioning as well as the level of their quality and 

satisfaction with life. Therefore, main goal of this scientific work was assess the quality of life 

of elderly people with home or institutional care in the Lublin province. 

Material and method: The research was carried out by means of a diagnostic survey 

using a technique of questionnaire. The research tools were: Visual Analog Scale in two 

versions - measurement of pain intensity and quality of life, Activities Of Daily Living, 

Abbreviated Mental Test Score, Satisfaction With Life Scale, Ferrans and Powers Quality Of 

Life Index - General Version. An original questionnaire was also used which included 

questions about socio-demographic factors. The research was performed on a group of 382 

elderly people from the Lublin province, of whom 124 (32,5%) used geriatric care of 

a domestic character, and 258 (67,5%) geriatric care of an institutional character. Average age 

of people in home care was 77 years old and institutional 81 years. Surveyed group was 

dominated by women (N=238, 62,3%), widowed (N=209, 54,7%), living in the city (N=264, 

69,1%), with less than secondary education (N=296, 77,5%), the average financial situation 

(N=246, 64,4%), which performed physical work (N=302, 79,1%). 

Research results: Collected research material was subjected to descriptive and 

statistical analysis using the IBM SPSS Statistics and Microsoft Office Excel software. On the 

basis of the statistical analysis all the research hypotheses were confirmed. Subjects were 

rather or less satisfied with the type of care provided. Persons covered by home care showed 



strong satisfaction (49,2%, N=61) or were rather satisfied (47,6%, N=59) kind of care. In 

other way, people over whom institutional care was provided were mostly (51,2%, N=132) or 

rather satisfied (31,4%, N=81) of offered care. Seniors receiving home care were more 

satisfied of their level than those receiving institutional care. The same situation took place in 

the case of living conditions. The respondents generally showed moderate pain intensity, full 

efficiency of performing simple activities of daily life and full mental fitness. Older people 

covered by home care rated pain on average at 4,1 and institutional care at 5,91. In addition, 

they obtained higher results on the ADL and AMTS scale. In the case of scale of performing 

simple daily tasks, seniors in home care received an average of 5,82 points and an institutional 

score of 4,63 points. On the other hand, in a shortened mental fitness test, people using home 

care received 9,84 points and the institutional one 9,34 points. The quality and satisfaction of 

life among subjects elderly were on an average level, while they were significantly better 

rated by respondents who were covered by home care. In the case of VAS, QLI - G and 

SWLS, persons using home care received 3,89, 18,83 and 22,08 points. Results of the VAS, 

QLI - G and SWLS scale in a group of people covered by institutional care are 

5,97, 16,45 and 18,01 points. 

Conclusions: Older people in home care showed essentially lower severity of pain 

than people in institutional care. Additionally, for the most part majority rated pain as a mild, 

while seniors in institutional care as a moderate. Anyone from groups of the surveyed, 

indicated no pain or intolerable pain. Efficiency and ability to individual functioning in the 

elderly aged with home care was essentially higher than experienced by seniors with 

institutional care. Moderate disability was found for one person under home care and over 

40% institutional care. Level of cognitive functioning of older people covered by home care 

was higher than seniors covered by institutional care. However, regardless of the type of care 

provided, seniors characterized a normal mental efficiency. Satisfaction in late age with home 

care determined level of perceived pain, degree of ability to perform simple activities of daily 

life, level of mental efficiency, age, sex, marital status, education level, assessment of the 

current financial situation and living conditions, type of care provided, and her level. On the 

other hand, in elderly population covered by institutional care: level of experienced pain, level 

of ability to perform simple activities of daily life, level of mental efficiency, marital status, 

assessment of current financial situation and living conditions and level of care. Assessment 

of quality of life of older people in home care, factors such as a level of a pain felt, ability to 

perform simple daily activities, mental performance, age, sex, marital status, level of 

education, type of work performed played a major role. Assessment of current financial 



situation and living conditions, type of care performed and her level. In turn, in the elderly 

population covered by institutional care there were such factors as: level of pain experienced,  

degree of ability to perform simple activities of daily life, level of mental fitness, age, sex, 

marital status, place of residence, level of education, type of work professional, assessment of 

current financial situation and living conditions, type of care and her level. Assessment of the 

quality of life has a efficient practical value, because it allows to design individual care for 

seniors. This is particularly important due to need for corrective actions in the functioning of a 

senior person using home or institutional senior care. Persons covered by home-based care 

indicate need for corrective actions in the area of: increasing attractiveness of spending free 

time, insufficient social activity, limitations resulting from technological development, 

architectural barriers and bad spatial development or perceptions of older people. In turn, 

people covered by institutional senioral care indicate a need for corrective actions in the area 

of: unfriendly behaviors towards seniors, negative stereotypes about elderly people, low 

interpersonal contacts and insufficient emotional support, lack of possibility to fulfill family 

responsibilities, exposure to stress, low social utility or insufficient autonomy. 


