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Streszczenie 

 

Jakość życia zależna od dolegliwości skórnych  

a samoocena i wsparcie społeczne pacjentów przewlekle hemodializowanych 

 

Wprowadzenie 

Schyłkowa niewydolność nerek leczona powtarzanymi zabiegami hemodializy powoduje 

liczne ograniczenia i trudności w codziennej egzystencji pacjentów. Dotychczasowe 

doniesienia wskazują na to, że dolegliwości somatyczne, w tym symptomy dermatologiczne, 

stanowią istotny czynnik pogorszenia, jakości życia pacjentów przewlekle hemodializowanych, 

a nawet mogą stanowić predyktor śmiertelności. Mogą również negatywnie wpływać na 

współpracę chorego z personelem medycznym. Odczuwalny jest niedobór badań dotyczących 

wpływu czynników psychologicznych na deklarowaną przez chorych jakość życia, zwłaszcza 

zależną od dolegliwości skórnych, i roli w tych zależnościach samooceny oraz wsparcia 

społecznego. 

 

Cel badań 

Celem przeprowadzonych badań było określenie zależności pomiędzy jakością życia zależną 

od dolegliwości skórnych będących następstwem schyłkowej niewydolności nerek a wsparciem 

społecznym, samooceną i medycznymi wskaźnikami oceny jakości leczenia pacjentów 

przewlekle hemodializowanych.  

 

Hipotezy 

H.1. Występuje zależność pomiędzy jakością życia warunkowaną dolegliwościami skórnymi 

pacjentów przewlekle hemodializowanych a wsparciem społecznym 

H.2. Nie występuje zależność pomiędzy jakością życia warunkowaną dolegliwościami 

skórnymi a samooceną pacjentów przewlekle hemodializowanych 

H.3. Występuje zależność pomiędzy jakością życia warunkowaną dolegliwościami skórnymi a 

medycznymi wskaźnikami oceny jakości leczenia pacjentów przewlekle hemodializowanych 

pacjentów przewlekle hemodializowanych a parametrami gospodarki wapniowo-fosforanowej 

H.4. Występuje zależność pomiędzy wsparciem społecznym a medycznymi wskaźnikami 

oceny jakości leczenia pacjentów przewlekle hemodializowanych 



H.5. Występuje zależność pomiędzy samooceną pacjentów przewlekle hemodializowanych a 

medycznymi wskaźnikami oceny jakości leczenia 

H. 6. Czas występowania zmian skórnych u pacjentów przewlekle hemodializowanych stanowi 

czynnik pogarszający ich jakość życia. 

H. 7. Wraz z upływem czasu występowania zmian skórnych u pacjentów przewlekle 

hemodializowanych występuje większe zapotrzebowanie na wsparcie społeczne i 

poszukiwanie tego wsparcia? 

 

Metody i narzędzia badawcze. Celem zweryfikowania przyjętych hipotez przeprowadzono 

badanie ankietowe metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem następujących 

kwestionariuszy, jako narzędzi badawczych:  polskiej wersji Dermatology Life Quality Index 

(DLQI), Testu Orientacji Życiowej (LOT-R – Life Orientation Test), Berlińskiej Skali 

Wsparcia Społecznego (BSSS - Berlin Social Support Scales) oraz Skali Samooceny 

Rosenberga (SES). W celu kontrolowania niezależnych zmiennych medycznych i 

socjodemograficznych zastosowano kwestionariusz własnej konstrukcji. 

Grupa badana i grupa kontrolna 

Badaną populację stanowiło 151 pacjentów leczonych nieprzerwanie od co najmniej 12 

miesięcy w programach przewlekłej hemodializoterapii z powodu schyłkowej niewydolności 

nerek. Średni czas leczenia hemodializami wynosił 5,7 lat (±4,82). W tej grupie były 72 kobiety 

(48%) oraz 79 mężczyzn (52%). Populację pacjentów biorących udział w badaniu podzielono 

na grupę badaną i grupę kontrolną ze względu na odczuwanie świądu skóry i/lub dostrzeganych 

przez pacjentów zmian na skórze w okresie co najmniej 7 dni przed badaniem 

kwestionariuszowym. Grupę badaną utworzyło 102 pacjentów (44 kobiety i 58 mężczyzn; 

średnia wieku 66,65 lat) a do grupy kontrolnej, zgodnie z kryteriami włączenia, zaliczono 49 

pacjentów (28 kobiet i 21 mężczyzn; średnia wieku 65,63). Grupy: badana i kontrolna nie 

różniły się istotnie statystycznie w zakresie parametrów adekwatności hemodializy: URR i 

kt/V. 

Wyniki 

Zarówno w grupie badanej, jak i grupie kontrolnej nie stwierdzono żadnych istotnych 

statystycznie (p<0,05) korelacji pomiędzy jakością życia zależną od dolegliwości skórnych 

(DLQI) a wsparciem społecznym (BSSS), dyspozycyjnym optymizmem (LOT-R) i samooceną 

(RSES). W grupie badanej zidentyfikowano natomiast dwie istotne statystycznie korelacje o 

dodatnim kierunku zależności pomiędzy wsparciem instrumentalnym a URR (Rho=0,27; 

p=0,008) oraz wskaźnikiem adekwatności hemodializy kt/V (Rho=0,27; p=0,007). W tej samej 



grupie zidentyfikowano również istotną statystycznie korelację o ujemnym kierunku zależności 

pomiędzy wsparciem instrumentalnym a poziomem mocznika po wykonanej hemodializie 

(Rho= -0,21; p=0,036). W grupie badanej z gorszą jakością życia mierzoną według skali DLQI 

korelowało zarówno nasilenie odczuwanego świądu skóry (Rho=0,48; p=0,00001), jak i czas 

występowania zmian skórnych (Rho=0,27; p=0,014). Jednocześnie zidentyfikowano istotne 

statystycznie korelacje o ujemnym kierunku zależności pomiędzy poszukiwaniem wsparcia 

społecznego a nasileniem świądu i czasem występowania zmian skórnych. Analiza 

przeprowadzona metodą regresji logistycznej dla całej badanej populacji ujawniła, że niższa 

samoocena pacjentów oraz młodszy ich wiek stanowią czynniki ryzyka nieadekwatności 

hemodializy. W grupie badanej uzyskano istotne statystycznie korelacje pomiędzy 

odczuwaniem przez pacjentów świądu skóry w ostatnim tygodniu przed badaniem a wyższymi 

poziomami parathormonu (Rho=0,37; p=0,009) i mocznika oznaczanego przez hemodializą 

(Rho=0,20; p=0,026). 

 

Wnioski  

1. Występowanie świądu oraz zmian skórnych u pacjentów przewlekle 

hemodializowanych negatywnie wpływa na jakość ich życia. 

2. W badanej populacji pacjentów przewlekle hemodializowanych nie stwierdzono 

związków pomiędzy jakością życia warunkowaną dolegliwościami skórnymi a wsparciem 

społecznym. 

3. W badanej populacji nie stwierdzono zależności pomiędzy jakością życia warunkowaną 

dolegliwościami skórnymi a samooceną pacjentów przewlekle hemodializowanych. 

4. Pacjenci przewlekle hemodializowani odczuwający świąd skóry lub u których 

występują zmiany na skórze w mniejszym stopniu poszukują wsparcia społecznego i 

charakteryzują się mniejszym zapotrzebowaniem na wsparcie  

5. Większe wsparcie instrumentalne pacjentów przewlekle hemodializowanych poprawia 

adekwatność hemodializy. 

6. Niższa samoocena oraz młodszy wiek pacjenta stanowią czynniki ryzyka 

nieadekwatności hemodializy 

7. Pacjenci, którzy w ostatnim tygodniu przed badaniem, z większą intensywnością 

odczuwali świąd skóry, charakteryzowali się wyższymi poziomami parathormonu i mocznika 

oznaczonego przez hemodializą. 

 


