
Streszczenie w języku polskim 

 

Rosnąca ilość publikacji naukowych podejmujących temat jakości życia świadczy o fakcie, iż 

zdrowie jest jednym z kluczowych komponentów jakości życia. W zależności od kręgów 

kulturowych oraz epok zdrowie było definiowane w różnorodny sposób. Aktualnie również 

występują różnice w definiowaniu tego pojęcia.  

Celem głównym pracy było określenie jakości życia pacjentów leczonych z powodu 

wybranych zaburzeń odżywiania takich jak anoreksja i bulimia oraz otyłość w placówkach 

medycznych na terenie województwa lubelskiego. Badaniem zostali objęci pacjenci Szpitala 

Neuropsychiatrycznego  im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie, Oddziału 

Dziennego Psychiatrycznego SPZOZ w Kraśniku, Kliniki  Psychiatrii, Psychoterapii i 

Wczesnej Interwencji Samodzielnego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie,  Dziecięcego 

Szpitala Klinicznego w Lublinie oraz Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu 

Opiekuńczo- Leczniczego w Celejowie.  

Badaniem objęto grupę 298 respondentów spośród których 147 cierpi na anoreksję lub 

bulimię, a 151 na otyłość. W badaniu został wykorzystany anonimowy kwestionariusz 

autorski wśród losowo wybranych osób obu płci, w różnym wieku, które korzystały z opieki 

medycznej oraz zostały zdiagnozowane przez lekarzy specjalistów w placówkach 

medycznych na terenie województwa lubelskiego. Anonimowy autorski kwestionariusz 

złożony był z 26 zamkniętych pytań, które podzielono na trzy części. Część pierwsza 

zawierała charakterystykę grupy badawczej. Pytania w tej części dotyczyły wieku, płci, 

miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz obecnego zajęcia ankietowanych. Część druga 

zawierała pytania ogólne, dotyczące ich subiektywnego stanu zdrowia, jakości życia, relacji 

społecznych. Natomiast część trzecia zawierała pytania skierowane bądź do osób cierpiących 

na zaburzenia odżywiania tj.: anoreksja i bulimia, bądź do respondentów borykających się z 

otyłością. Ta część pozwoliła wskazać świadomość ryzyka oraz konsekwencji, które niosą za 

sobą zdiagnozowane choroby. Ankieta była całkowicie anonimowa i dobrowolna. Wśród 

celów pośrednich można wyróżnić: Określenie społeczno-demograficznych uwarunkowań 

jakości życia osób cierpiących na anoreksję, bulimię oraz otyłość; Określenie subiektywnej 

percepcji własnego ciała Respondentów; Poznanie czynników determinujących chorobę. 

Wybrane zaburzenia odżywiania oraz otyłość mają wyraźny wpływ na subiektywną ocenę 

jakości życia pacjentów: 



 Wśród anorektyków i bulimików aż 97,3%, to kobiety, a jedynie pozostałe 2,7%, to 

mężczyźni. Z kolei wśród osób otyłych nieco ponad połowa to kobiety 57,6%, a 

pozostałe 42,4% to mężczyźni 

 Zarówno ogólną jakość życia, jak i każdy z omawianych aspektów istotnie lepiej 

oceniły osoby otyłe, w porównaniu do osób cierpiących z powodu zaburzeń 

odżywiania. Spośród aspektów szczegółowych warto odnotować, że osoby otyłe były 

zadowolone w największym stopniu z dostępności do opieki medycznej i z samych 

siebie, a w najmniejszym stopniu ze stanu swojego zdrowia i możliwości podjęcia 

pracy. Z kolei osoby cierpiące na anoreksję i bulimię w największym stopniu były 

zadowolone z dostępności do opieki medycznej, a w najmniejszym stopniu z samego 

siebie. 

 Anorektycy i bulimicy pomiędzy słabo, a średnio cieszyli się życiem, a osoby otyłe 

cieszyły się nim pomiędzy średnio, a mocno.  

 Anorektycy i bulimicy pomiędzy słabo, a średnio uważali, że ich życie ma sens, a 

osoby otyłe uważały tak pomiędzy średnio, a mocno.  

 Anorektycy i bulimicy pomiędzy słabo, a mogli się skupić na wykonywaniu 

codziennych czynności, a osoby otyłe mogły się skupić pomiędzy średnio, a mocno.  

 Osoby cierpiące na anoreksję lub bulimię istotnie częściej przeżywały nieprzyjemne 

nastroje takie jak: smutek, rozdrażnienie, lęk czy przygnębienie, niż osoby otyłe.   

 W opinii anorektyków i bulimików najważniejsze czynniki, które mogą sprzyjać 

zachorowalności na zaburzenia odżywiania, to: niska samoocena oraz problemy w 

domu. Z kolei osoby otyłe wskazywały głównie na skłonności genetyczne. Warto 

zauważyć, że anorektycy i bulimicy istotnie częściej od osób otyłych wymieniali: 

problemy w domu, brak akceptacji w grupie oraz niską samoocenę, a osoby otyłe 

istotnie częściej od anorektyków i bulimików wymieniały skłonności genetyczne.  

 Osoby otyłe w istotnie większym stopniu akceptowały swój wygląd, niż anorektycy i 

bulimicy. 

Problem zaburzeń odżywiania oraz otyłości stanowi istotny problem medyczny i 

społeczny. Zaburzenia odżywiania często mają podłoże psychiczne oraz charakteryzują 

się zaburzonym sposobem postrzegania własnej sylwetki, nadmiernym przywiązywaniem 

uwagi do własnej wagi, obniżonym poczuciem własnej wartości, co w znacznym stopniu 

wpływa na obniżenie oceny jakości życia. Z kolei osoby otyłe narażone są na 



stygmatyzację i dyskryminację ze strony społeczeństwa, choroby przewlekłe, mają niską 

samoocenę oraz ryzyko wcześniejszej śmierci.  

Otrzymane wyniki badań mogą zostać wykorzystane w celu opracowania nowych 

programów profilaktycznych, bądź leczniczych. 
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