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Streszczenie 

Jakość życia a religijność w grupie osób przewlekle chorych 

Wprowadzenie 

Choroby przewlekłe stanowią aktualnie główną przyczynę zgonów, a przeciwdziałanie im jest 

jednym z priorytetów wielu międzynarodowych i krajowych organizacji zdrowia. Wytężone 

wysiłki skierowane ku poprawie sytuacji osób cierpiących na nieuleczalne i przewlekłe choroby 

koncentrują się szczególnie wokół problematyki jakości życia. Te zaburzenia zdrowotne 

niejednokrotnie zmuszają bowiem pacjenta do reorganizacji dotychczasowego życia i mogą 

wywołać pojawienie się negatywnych następstw w funkcjonowaniu nie tylko fizycznym, ale i 

psychicznym, społecznym oraz duchowym. Zauważono, że przewlekle chorzy, by móc odnaleźć 

się w zupełnie nowych okolicznościach, po to, aby mimo sytuacji choroby wciąż wieść 

satysfakcjonujące i odpowiedniej jakości życie, muszą w szczególny sposób odwołać się do swoich 

zasobów osobistych, korzystać ze strategii umożliwiających im przystosowanie się. Mechanizmami 

służącymi do przystosowania się do trudnych wydarzeń życiowych są opisane na gruncie 

psychologii strategie radzenia sobie ze stresem, a jedną z nich jest religijne radzenia sobie. 

Cel, problemy i hipotezy badawcze 

Głównym celem badań było zidentyfikowanie zależności pomiędzy religijnością a jakością życia, 

a także różnic w jakości życia i sposobach radzenia sobie ze stresem pomiędzy grupami przewlekle 

chorych osób, z uwzględnieniem zjawiska kryzysu religijnego i centralności religijności. 

Problemy główne: 

P.1. Czy występują istotne statystycznie zależności pomiędzy jakością życia a centralnością 

religijności i kryzysem religijnym u badanych pacjentów? 

P.2. Czy występują istotne statystycznie zależności w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem 

a doświadczanym przez pacjentów kryzysem religijnym oraz centralnością religijności? 

P.3. Czy występują zależności pomiędzy wiekiem pacjentów i czasem trwania choroby a jakością 

życia i sposobami radzenia sobie ze stresem? 

P.4. Czy występuje istotna statystycznie dodatnia zależność pomiędzy wiekiem pacjentów a 

centralnością religijności? 

P.5. Czy kobiety będą osiągać istotne statystycznie wyższe wyniki od mężczyzn dla skali C-15? 



P.6. Czy występują istotne statystycznie różnice pomiędzy jakością życia i sposobami radzenia 

sobie ze stresem a zmiennymi: stan cywilny oraz wykonywana praca? 

Hipotezy główne: 

H.1. Występują istotne statystycznie zależności pomiędzy jakością życia a centralnością religijności 

i kryzysem religijnych u badanych pacjentów. 

H.2. Występują istotne statystycznie zależności w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem a 

doświadczanym przez pacjentów kryzysem religijnym oraz centralnością religijności. 

H.3. Występują zależności pomiędzy wiekiem pacjentów i czasem trwania choroby a jakością życia 

i sposobami radzenia sobie ze stresem. 

H.4. Występują istotne statystycznie zależności pomiędzy wiekiem pacjentów a centralnością 

religijności – im pacjenci starsi, tym wyższe wyniki osiągają dla skali C-15. 

H.5. Występują istotnie statystycznie różnice pomiędzy płcią a centralnością religijności, tak że 

kobiety będą osiągać wyższe wyniki od mężczyzn dla skali C-15. 

H.6. Występują istotne statystycznie różnice pomiędzy jakością życia i sposobami radzenia sobie 

ze stresem a zmiennymi: stan cywilny oraz wykonywana praca. 

Metody, technika i procedura badawcza 

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą była technika 

badania ankietowego, a narzędziami użytymi do badań: kwestionariusz własnego autorstwa oraz 

standaryzowane skale: Skala WHOQOL-BREF, Skala Kryzysu Religijnego W. Prężyny (SKR), 

polska adaptacja Skali Centralności Religijności S. Hubera (C-15) oraz Inwentarz do Pomiaru 

Radzenia Sobie ze Stresem – Mini-COPE. Po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej przy 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (KE-0254/133/2015), przeprowadzono badania wśród osób 

leczonych szpitalnie i ambulatoryjnie w dwóch lubelskich placówkach opieki zdrowotnej: Centrum 

Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli oraz Oddziale Dermatologii Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej MED-LASER. Badania z zachowaniem anonimowości 

przeprowadzono wśród pacjentów mających ukończony 18 r. ż., zdolnych do wypełnienia 

kwestionariusza ankietowego, po przekazaniu im informacji o badaniu i wyrażaniu przez nich 

zgody na udział w nich. Wykorzystano testy: r Pearsona i rho Spearmana, by ustalić korelacje 

pomiędzy wynikami dla skal WHOQOL-BREF, C-15, Mini-COPE, SKR oraz testy: U-Manna 

Whitney’a oraz ANOVĘ Kruskala-Wallisa, aby zidentyfikować różnice dla wyników tych skal z 

uwzględnieniem zmiennych niezależnych: płci, wieku pacjentów, miejsca zamieszkania, stanu 



cywilnego, wykształcenia oraz czasu trwania choroby. Przeprowadzono także analizę skupień 

metodą k-średnich, dzięki której wyłoniono 3 profile osób o rożnym poziomie religijności. 

Wyniki i wnioski Badania obejmowały grupę 305 pacjentów leczonych z powodu chorób 

dermatologicznych i onkologicznych w wieku od 19 do 82 lat (M=53,94 lat; SD=12,92). Średni 

czas trwania choroby to 81,82 miesiące (SD=131,15). Kobiety stanowiły 69,7% wszystkich 

badanych. Chemioterapia była stosowana u 188 pacjentów. w całej próbie było 113 osób o 

religijności wysokiej, z kolei kryzysu religijnego doświadczało 45 pacjentów (15,4% wszystkich 

badanych). Osoby, które zadeklarowały przynależność do wyznania rzymsko-katolickiego 

stanowiły 94,1% wszystkich badanych. Analizy przeprowadzone dla całej badanej grupy pacjentów 

wykazały, że osoby, których częściej udziałem było doświadczenie religijne, były bardziej 

zadowolone ze swojego stanu zdrowia, ich jakość życia była wyższa zarówno w wymiarze 

fizycznym, jak i psychicznym. Pacjenci o większej centralności religijności przejawiają także 

uważane za skuteczne w radzeniu sobie ze chorobą strategie działania ukierunkowane zarówno na 

emocje, jak również na rozwiązanie problemu. Doświadczany kryzys religijny zarówno dla 

pacjentów leczonych stacjonarnie, jak i ambulatoryjnie, wiąże się z niższą jakością życia w 

wymiarze somatycznym, psychologicznym, socjalnym i środowiskowym. Wskazane jest otoczenie 

pacjentów odpowiednią opieką duchową, w celu podwyższenia ich jakości życia. Przeprowadzone 

analizy pozwoliły ponadto wyłonić 3 profile osób o różnym stopniu religijności. Wśród 305 

objętych badaniami pacjentów 68 osób charakteryzowało się marginalną religijnością i 

jednocześnie doświadczało kryzysu religijnego. Stwierdzono, że osoby o wysokiej religijności 

częściej stosują strategie ukierunkowane na rozwiązanie problemu i skuteczne zaadaptowanie się 

do sytuacji stresowej niż doświadczający kryzysu religijnego pacjenci z marginalną religijnością. 

Zaobserwowano, że im dłużej trwa choroba, tym pacjenci ambulatoryjni mają wyższą samoocenę 

jakości życia i wyższą jakość życia w wymiarze somatycznym, a pacjenci szpitalni są bardziej 

zadowoleni ze swojego stanu zdrowia. Dla całej badanej próby i pacjentów szpitalnych stwierdzono 

ponadto, że im dłużej trwa choroba, tym rzadziej stosują oni unikowe strategie radzenia sobie w 

postaci „zaprzeczania” i „zajmowania się czymś innym”. Co więcej, dla całej badanej próby oraz 

pacjentów leczonych ambulatoryjnie stwierdzono, że im są starsi, tym lepsza ich jakość życia. 

Analizy przeprowadzone dla całej badanej próby wykazały także, że jakość życia w wymiarze 

psychologicznym i środowiskowym osób bezrobotnych była istotnie niższa zarówno od osób 

pracujących, jak i emerytów i rencistów. 
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Summary 

Quality of life and religiosity in the group of chronically ill people 
Introduction 

Chronic diseases are currently the leading cause of death and preventing them is one of the priorities 

of many international and national health organizations. Strenuous efforts directed at the 

improvement of the situation of people suffering from incurable and chronic diseases are in 

particular focused on the issue of quality of life. These health disorders often force a patient to 

reorganize their present life and can cause the appearance of negative consequences in the physical, 

psychological, social and spiritual functioning. Despite the difficult situation of having a disease, 

the chronically ill have been noted to be able to find themselves in completely new circumstances 

in order to lead still a satisfying lifestyle with adequate quality of life. This is feasible if they refer 

to their personal resources in a special way and use strategies that enable them to adapt. Mechanisms 

used to adapt to difficult life events are strategies for coping with stress described in psychology, 

and one of them is religious coping. 

Aim, problems and research hypotheses 

The main aim of the study was to identify the relationship between religiosity and quality of life, as 

well as differences in the quality of life and strategies for coping with stress between groups of 

chronically ill people, including the phenomenon of a religious crisis and the centrality of 

religiosity. 

Main problems: 

P.1. Are there statistically significant correlations between the quality of life and the centrality of 

religiosity and the religious crisis in the patients researched? 

P.2. Are there any statistically significant correlations between coping with stress and the religious 

crisis experienced by patients and the centrality of religiosity? 

P.3. Are there any correlations between patients’ age and duration of the disease, quality of life and 

strategies for coping with stress? 

P.4. Is there a statistically significant positive correlation between the age of patients and the 

centrality of religiosity? 

P.5. Will women achieve statistically significant higher scores than men for the C-15 scale? 



P.6. Are there statistically significant differences between the quality of life and the ways of coping 

with stress and variables: marital status and occupation? 

Main hypotheses: 

H.1. There are statistically significant correlations between the quality of life and the centrality of 

religiosity and the religious crisis in the patients researched. 

H.2. There are statistically significant correlations between coping with stress and the religious 

crisis experienced by patients and the centrality of religiosity. 

H.3. There are correlations between the age of the patients and the duration of the disease and the 

quality of life and strategies for coping with stress. 

H.4. There are statistically significant correlations between the age of patients and the centrality of 

religiosity - the older the patients, the higher the scores for the C-15 scale. 

H.5. There are statistically significant differences between sex and the centrality of religiosity, so 

that women will achieve higher scores than men for the C-15 scale. 

H.6. There are statistically significant differences between quality of life and ways of coping with 

stress and variables: marital status and work performed. 

Methods, technique and research procedure 

The diagnostic survey method was used in the research. The research technique was the application 

of questionnaires: the author’s own questionnaire and standardized scales such as the WHOQOL-

BREF Scale, Religious Crisis Scale (SKR) by W. Prężyna, the Centrality of Religiosity Scale (CRS-

15) by S. Huber in adaptation of B. Zarzycka and Inventory to Measure Coping Strategies with 

Stress – Mini-COPE. After obtaining the approval of the Bioethics Commission at the Medical 

University of Lublin (KE-0254/133/2015), the research was carried out among inpatients and 

outpatients treated at two health care centers in Lublin: the Center of Oncology of the Lublin Region 

of St. John of Dukla and the Department of Dermatology of the Non-public Healthcare Center 

MED-LASER. The studies with anonymity were conducted among patients who were at least 18 

years of age and were able to complete the questionnaires. Having been provided with information 

about the study, they gave their consent to participate in the research. The Pearson's r and rho 

Spearman's tests were used to establish a correlation between the results for the WHOQOL-BREF, 

C-15, Mini-COPE and CRS scales. The U-Mann Whitney and Kruskal-Wallis ANOVA tests were 

also used to identify differences in the results of these scales taking into account independent 

variables: sex, patients’ age, place of residence, marital status, education and duration of the disease. 



Cluster analysis was also carried out using the k -verages method, due to which 3 profiles of people 

with different levels of religiosity were selected. 

Results and conclusions 

The studies included a group of 305 patients treated for dermatological and oncological diseases 

aged 19 to 82 years (M = 53.94 years, SD = 12.92). The average duration of a disease is 81.82 

months (SD = 131.15). Women constituted 69.7% of all the respondents. Chemotherapy was used 

in 188 patients. In the whole sample, there were 113 people with high religiosity, while 45 patients 

(15.4% of all the respondents) experienced a religious crisis. Those who declared belonging to the 

Roman Catholic denomination constituted 94.1% of all the respondents. Analyses carried out for 

the entire group of patients researched showed that people who more often had religious experiences 

the Centrality of Religiosity Scale (CRS) by S. Huber in adaptation of B. Zarzycka were more 

satisfied with their state of health and their quality of life was higher both in the physical and mental 

dimensions. Patients with a higher centrality of religiosity also manifest strategies of action directed 

at both emotions and solving the problem that are considered effective in coping with a disease. The 

religious crisis experienced, both for inpatients and outpatients, is associated with lower quality of 

life in the somatic, psychological, social and environmental dimensions. It is advisable to surround 

the patients with appropriate spiritual care in order to increase their quality of life. The analyses 

carried out also allowed to identify three profiles of people with different degrees of religiosity. 

Among the 305 study subjects, 68 people were characterized by marginal religiosity and at the same 

time they experienced a religious crisis. People with high religiosity were also found to use more 

often strategies aimed at solving the problem and adaptation to the stressful situation more 

effectively than patients with marginal religiosity experiencing a religious crisis. It has been 

observed that the longer an illness lasts, the higher outpatients’ self-assessment of their quality of 

life and the higher their quality of life in the somatic dimension. In the case of the entire sample and 

inpatients, it was also found that the longer an illness lasts, the less frequently they use coping 

strategies in the form of "denying" and "dealing with something else". Futhermore, for the whole 

sample and outpatients, it was found that the older they are, the better their quality of life. The 

analyses carried out for the entire sample also showed that the quality of life in the psychological 

and environmental dimension of the unemployed was significantly lower than that of both the 

employed and pensioners. 


