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Liczba osób niepełnosprawnych, w szczególności niepełnosprawnych fizycznie, stale rośnie. Przyczyn 

jest wiele, ale jako główne w literaturze wymienia się wypadki komunikacyjne, skoki do wody i 

wypadki związane z wykonywaniem pracy. Niepełnosprawność fizyczna niewątpliwie wpływa na 

jakość życia osób po urazie rdzenia kręgowego i po amputacji kończyn dolnych oraz na jakość życia 

ich najbliższych. Zmuszone są one w dużym stopniu odejść od utartych zwyczajów i zmienić swoją 

codzienną rutynę. Jednak skutki niepełnosprawności fizycznej są o wiele bardziej rozległe i wpływają 

na jakość życia na wielu płaszczyznach, ponieważ niepełnosprawność fizyczna człowieka doprowadza 

do naruszenia wartości jednostki, takich jak zdrowie, zdolność do wykonywania codziennych zadań, 

realizacja celów życiowych. 

 W pracy skoncentrowano się na jakości życia osób po urazie rdzenia kręgowego i po 

amputacji kończyn dolnych. Praca ta jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie czy jakość życia 

grup badanych różni się od siebie i czy jest niższa od jakości życia grupy kontrolnej. 

 W pracy zaprezentowano aspekty funkcjonowania wybranych grup osób  

z niepełnosprawnością fizyczną. Wychodząc od charakterystyki niepełnosprawności oraz trudności w 

jej zdefiniowaniu, opisano modele niepełnosprawności oraz kategorie i stopnie. Do pełnego 

przedstawienia problemu jakości życia osób po amputacji kończyn, czy urazie rdzenia kręgowego, 

ważny jest sam mechanizm urazu, jego przyczyny i rodzaje. Tematyka urazów rdzenia kręgowego 

obejmuje aspekty budowy i funkcji układu nerwowego oraz obrazu klinicznego urazu rdzenia 

kręgowego. Konsekwencje urazu rdzenia kręgowego są nie tylko fizyczne, ale dotykają także psychiki 

poszkodowanego. Spowodowane jest to brakiem możliwości lub trudnością poruszania się, czy 

wykonywania podstawowych, codziennych czynności oraz niezbędną pomocą w tych czynnościach, 

czyli pełnym lub względnym zanikiem samodzielności. Prawdopodobnym jest, że niepełnosprawność 

fizyczna osób  

po urazie rdzenia kręgowego, będzie obejmować powstawanie trudności w sferze fizycznej, 

psychicznej, społecznej i zawodowej chorego. W kwestii osób po amputacji kończyn dolnych 

przedstawiono przyczyny i rodzaje amputacji kończyn dolnych, a także ich funkcje. Jakość życia osoby 

po amputacji również zmienia się ze względu na trudności fizyczne, ale  



i następcze problemy psychiczne takich osób. Nowa sytuacja to wyzwanie, z którym trzeba się 

zmierzyć, nauczyć funkcjonować i zaakceptować, co nie jest łatwe. W wielu przypadkach jednym ze 

skutków, są również bóle kikuta, czy bóle fantomowe, które dodatkowo wpływają na pogorszenie 

jakości życia. 

  Na kształtowanie się jakości uwarunkowanej stanem zdrowia ma wpływ wiele obszarów 

życia człowieka. Złożoność tej tematyki odzwierciedla także jej interdyscyplinarny charakter. Jest ona 

w centrum zainteresowania wielu dziedzin nauki, zatem w literaturze można znaleźć wiele jej 

koncepcji i definicji. Podejmując próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie „czym jest jakość życia”, 

zaprezentowano i omówiono szereg relewantnych w tej materii koncepcji. Skoncentrowano swoją 

uwagę na zależności między jakością życia  

a zdrowiem, ponieważ jest ono podstawowym elementem determinującym tę jakość.  

W medycynie oceny jakości życia dokonuje się za pomocą metod obiektywnych  

i subiektywnych, zaś najczęściej stosowanym narzędziem, które pozwala na pozyskanie informacji 

służących do oceny jakości życia są kwestionariusze. Ze względu na swoją uniwersalność pozwalają 

one na ocenę jakości życia w szerokim zakresie.  

 Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów po urazie rdzenia kręgowego, po amputacji 

kończyn dolnych oraz grupy kontrolnej w kontekście badań własnych.  

 Materiał pozyskano metodą sondażu diagnostycznego, stosując technikę ankietowania. Dane 

zgromadzono na podstawie następujących kwestionariuszy ankiet: Kwestionariusz Aktywności 

Lokomocyjno – Czynnościowej, Inwentarz Zachowań Zdrowotnych, Wielowymiarowa Skala 

Umiejscowienia Kontroli Zdrowia, Skala Satysfakcji z Życia oraz Indeks Jakości Życia. Badaniami objęto 

trzy grupy respondentów, łącznie 108 osób. Do grupy pierwszej należą osoby po urazie rdzenia 

kręgowego, grupę drugą stanowią osoby po amputacji kończyn dolnych, a trzecią stanowi grupa 

kontrolna. W celu zaprezentowania pełnego obrazu przeprowadzonych badań przybliżono 

charakterystykę badanych grup  

i dokonano analizy danych osobowych respondentów oraz ich danych klinicznych.  

 Podstawą do przeprowadzonych analiz były rezultaty badań empirycznych, jakimi objęto 

osoby po urazie rdzenia kręgowego, po amputacji kończyn dolnych oraz z grupy kontrolnej. W świetle 

przeprowadzonych badań dotyczących jakości życia stwierdzono występowanie różnic istotnych 

statystycznie pomiędzy badanymi grupami.  

 Dokonane analizy istotności różnic respondentów w zakresie aktywności lokomocyjno – 

czynnościowej wykazały występowanie różnic pomiędzy grupą osób po urazie rdzenia kręgowego, po 

amputacji kończyn dolnych a grupą kontrolną. Wszystkie osoby z grupy porównawczej samodzielnie 

wykonują czynności w zakresie aktywności funkcjonalnej. Analiza wyników badań wykazała 

występowanie nieznacznych różnic pomiędzy grupą osób po urazie rdzenia kręgowego i po amputacji 

kończyn dolnych. Spośród trzech grup czynności funkcjonalnych największe problemy napotykają 

pacjenci po urazie rdzenia kręgowego i po amputacji kończyn dolnych w zakresie czynności 

porządkowych.  

 Uzyskane rezultaty badań w zakresie kategorii zachowań zdrowotnych i ogólnego wskaźnika 

nasilenia zachowań zdrowotnych ujawniły różnice istotne statystycznie pomiędzy badanymi grupami. 

W kategorii zachowań zdrowotnych – pozytywne nastawienia psychiczne – najniższy średni wynik 

uzyskano w grupie pacjentów po urazie rdzenia kręgowego,  

a najwyższy w grupie osób po amputacji kończyn dolnych. Najwyższą wartość średniej  

w kategorii zachowań – prawidłowe nawyki żywieniowe – uzyskano w grupie kontrolnej,  

a najniższą wśród pacjentów po urazie rdzenia. Różnice istotne statystycznie stwierdzono  



w kolejnej kategorii zachowań zdrowotnych - praktyki zdrowotne. Najwyższy wynik średniej uzyskano 

w grupie respondentów po amputacji kończyn dolnych, a najniższy dotyczył osób po urazie rdzenia 

kręgowego. W kategorii zachowań profilaktycznych w badanych grupach nie ujawniono różnic. 

Ogólny wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych IZZ wykazał występowanie różnic istotnych 

statystycznie pomiędzy grupą osób po urazie rdzenia kręgowego a grupą pacjentów po amputacji 

kończyn dolnych i grupą kontrolną. 

 Wyniki badań prezentujące osobiste przekonania badanych, dotyczące oczekiwań  

w zakresie trzech wymiarów umiejscowienia kontroli zdrowia, wykazały występowanie różnic 

istotnych statystycznie. W wymiarze przypadku uzyskane wyniki wskazują na występowanie różnic 

pomiędzy osobami z niepełnosprawnością fizyczną a grupą kontrolną. Średni wynik uzyskany przez 

grupę kontrolną jest niższy i świadczy o tym, że o stanie ich zdrowia nie decyduje przypadek. Wpływ 

innych – to wymiar, w zakresie którego najwyższy wynik uzyskali pacjenci po amputacji kończyn 

dolnych, a najniższy osoby z grupy kontrolnej. W wymiarze wewnętrznego umiejscowienia kontroli 

zdrowia nie ujawniono różnic istotnych statystycznie.  

 Szczegółowa analiza wyników dotyczących poczucia zadowolenia z życia badanej populacji 

pozwoliła ustalić występowanie różnic istotnych statystycznie. Grupa kontrolna prezentuje 

zdecydowanie wyższy poziom zadowolenia i optymizmu ze swojego życia. Poczucie zadowolenia z 

życia pacjentów po urazie rdzenia kręgowego i po amputacji kończyn znajduje się  nieznacznie 

poniżej średniej. 

 Analiza wyników Indeksu Jakości Życia badanych grup dotyczyła poczucia zadowolenia i 

poczucia ważności danej sfery życia, zarówno w wymiarze globalnym, jak  

i w wymiarze czterech podskal. Uzyskane wyniki wskazują, że w zakresie wymiaru globalnego 

dotyczącego satysfakcji z życia badanych występują różnice istotne statystycznie. Najwyższy poziom 

satysfakcji ze swojego życia prezentuje grupa kontrolna. Znacznie niższy stopień satysfakcji z życia 

osiągnęły osoby po urazie rdzenia kręgowego i po amputacji kończyn dolnych. Najwyższy stopień 

zadowolenia z życia w podskalach takich jak: zdrowie  

i funkcjonowanie, socjoekonomiczna, psychologiczna/duchowa i rodzinna również uzyskała grupa 

kontrolna. Globalny wskaźnik Indeksu Jakości Życia, a także wskaźniki dotyczące poszczególnych 

obszarów życia w zakresie poczucia ważności, nie wykazały różnic istotnych statystycznie pomiędzy 

badanymi grupami. 

 

 

 

 Przeprowadzona analiza porównawcza w zakresie poszczególnych zmiennych wykazała, że 

poziom aktywności lokomocyjno – czynnościowej, uzyskany wskaźnik nasilenia zachowań 

zdrowotnych, przekonania badanych w zakresie wymiarów umiejscowienia kontroli zdrowia, stopień 

zadowolenia z życia oraz wymiary globalne  

i dotyczące poszczególnych obszarów życia w zakresie zadowolenia i poczucia ważności obrazują 

poziom jakości życia badanych grup respondentów. 
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SUMMARY 

The number of physically disabled people is on the rise. There are many different causes of physical 

disability, although the most common causes listed in literature are traffic accidents, jumping into 

unknown water and accidents at work. Undoubtedly, physical disability affects quality of life of 

people with traumatic spinal cord injuries,  lower limb amputees and their families. They are forced 

to change their everyday habits and routine dramatically. However, the consequences of physical 

disability are much more complex  

and they affect many different levels of life quality, because they lead to an infringement  

of basic personal values such as heath, ability to perform everyday activities and achieving life goals. 

This study focuses on the quality of life of people with traumatic spinal cord injury and lower limb 

amputees. The aim of this study is to answer the question if the quality of life is different among 

treatment groups and if their quality of life is lower than in the control group. 

 The study shows two groups of people with physical disabilities. To begin with,  

we tried to define characteristics of physical disability as well as the notion of disability itself, 

describing models, categories and levels of physical disability. In order to present a holistic approach 

to the quality of life of people with traumatic spinal core injury and lower limb amputation, it is 

essential to know the injury mechanisms as well as its types and causes.  

The subject of traumatic spinal cord injuries includes spinal cord anatomy and functions  

and clinical picture of traumatic spinal cord injury. The consequences are not only psychical, but also 

psychological. These consequences stem from immobility and inability to perform everyday activities 

or the need for another person’s assistance during these activities,  

which causes complete or relative lack of independence. The disability is highly likely  

to lead to physical, psychological, social and career difficulties among people with traumatic spinal 

cord injury. As regards lower limb amputees, the causes and types of lower limb amputation were 

presented. The quality of life of lower limb amputees varies according  

to their physical and psychological problems. Facing a completely new situation and learning how to 

live and accept the new image of themselves may be very challenging. Many of lower limb amputees 

struggle with stump and phantom pains, which have a very big influence  

on their quality of life. 

The quality of life is determined by health and depends on many different conditions. The complexity 

of this subject reflexes its interdisciplinary character. The quality of life  

is the focus of attention of many fields of science, so there is a variety of its conceptions  

and definitions. Trying to answer a question “What is quality of life?” the study presents  

and describes relevant conceptions. The study focuses on the correlation between the quality of life 

and health, because health is a basic determinant of quality of life. In medicine,  

the quality of life is characterised by both subjective and objective methods.  

The most common tool used to gain information about quality of life are questionnaires.  

Due to their universalism they allow wide evaluation of quality of life.  

The aim of this paper is to evaluate quality of life of patients with traumatic spinal cord injury, lower 

limb amputation and the control group based on my own research.  



The data was collected by diagnostic poll method using the following questionnaires: Locomotor and 

Functional Activity Questionnaire, Health Behavior Inventory, Multidimensional Heath Locus of 

Control Scale, Satisfaction With Life Scale and Quality  

of Life Index. There were three groups of 108 respondents in total. Patients with traumatic spinal 

cord injury are the first group of respondents, lower limb amputees are the second group and control 

group is the third. In order to show the whole picture of the research,  

the characteristics of respondents groups were presented and analysis of their personal  

and clinical data was provided.  

The results of empirical research of people with traumatic spinal cord injury, lower limb amputation 

and control group have became the basis for the analysis. In the light  

of the research on quality of life there are statistically significant differences between these groups.  

Given the locomotor and functional activity, there were differences between patients with traumatic 

spinal cord injury, lower limb amputees and control group. All respondents  

in these groups are able to perform functional activities by themselves. Research analysis showed 

slight differences in groups of people with traumatic spinal cord injury and lower limb amputees. 

Amongst three groups of functional activities, patients with traumatic spinal cord injury and lower 

limb amputation struggle the most to get things tidied up and keep their places clean. 

The results of the research in the category of health behaviour and general intensity indicator of 

health behaviours revealed statistically significant differences between these three groups. In the 

category of health behaviours – positive mental attitudes – the lowest score was found in patients 

with traumatic spinal cord injury and the highest in lower limb amputees. The highest median in the 

category of – healthy eating habits – was found  

in the control group and the lowest in the group of patients with traumatic spinal cord injury. 

Statistically significant differences were also revealed in the following category – health practices. 

The highest median was found in lower limb amputees and the lowest  

in respondents with traumatic spinal cord injury. There were no significant differences  

in the category of preventive behaviour. General intensity indicator of health behaviours showed 

statistically significant differences between all three groups. 

There are statistically significant differences regarding personal expectations in three dimensions of 

health locus of control. In the dimension of chance there are statistically significant differences 

between patients with psychical disability and control group.  

The median score achieved by the control group is lower than in other groups, which means that 

external factors have no influence on their health condition. Concerning the second dimension – the 

influence of others –lower limb amputees achieved the highest score, while the lowest score was 

found within control group. There were no statistically significant differences between these groups 

in the internal health control dimension. 

A detailed analysis of results regarding life satisfaction showed statistically significant differences. 

The control group presents the highest level of life satisfaction. Patients  

with traumatic spinal cord injury and lower limb amputation are found to have their life satisfaction 

slightly below the average score. 

The analysis of results of Quality of Life Index was based on satisfaction  

and importance regarding various aspects of life in quality of life overall and in four domains.  The 

results indicates that there are statistically significant differences in life satisfaction  



in overall quality of life. The highest score of life satisfaction is presented by the control group. Life 

satisfaction in patients with traumatic spinal cord injury and lower limb amputation is much lower 

than in the control group. The highest level of life satisfaction  

in domains such as: health and functioning, social and economic domain, psychological/spiritual 

domain and family was found in the control group. There were  

no statistically significant differences as regards quality of life overall index and importance regarding 

various aspects of life between groups of respondents. 

The comparative analysis of  variable components showed that locomotor  

and functional activity levels, general intensity indicator of health behaviours, respondents’ personal 

convictions concerning health locus of control, level of life satisfaction  

and satisfaction and importance regarding various aspects of life in overall quality of life  

and in four domains illustrate the level of the quality of life of respondents from three test groups.  
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