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Streszczenie
Wstęp. Uszkodzenia słuchu stanowią obecnie niezwykle poważny problem społeczny, bowiem są jedną z najczęściej istniejących niesprawności. Pogorszenie lub utrata zdolności słyszenia, występujące w wieku podeszłym, powodują poważne
konsekwencje, ujawniające się na co dzień w życiu seniora. Cel pracy. Celem pracy była ocena jakości życia osób powyżej 60 roku życia, cierpiących na zaburzenia słuchu. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 100 losowo
dobranych osób w wieku 60 lat i więcej, klientów gabinetu audioprotetycznego firmy ACS Słuchmed, zlokalizowanego przy
ul. Słonimskiej w Białymstoku w okresie od lipca do sierpnia 2016 roku. Na potrzeby badania zastosowano 3 narzędzia
badawcze: autorski kwestionariusz ankiety, obejmujący pytania ściśle dotyczące oceny stanu słuchu, standaryzowany kwestionariusz WHOQOL-BREF oraz standaryzowaną Skalę Akceptacji Choroby (AIS). Wyniki. Podczas badania żadna osoba nie stwierdziła, że jej słuch jest bardzo dobry. Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy złą oceną własnego
słuchu, a niezadowoleniem z jakości życia (p = 0,017). Najwięcej ankietowanych podało, że przyczyną pogorszenia słuchu jest zaawansowany wiek, bądź częste przebywanie w głośnych pomieszczeniach. Wśród respondentów prawie połowa
osób, w tym większość kobiet, stwierdziła, że ogólnie jest zadowolona z jakości swojego życia. Wnioski. Niedosłuch starczy
wywiera niekorzystny wpływ na jakość życia, zatem należy rozważyć, czy istnieją przyczyny, które można wyeliminować
dużo wcześniej i zmniejszyć odsetek niedosłyszących seniorów. Brak użytkowania aparatów słuchowych powoduje znaczne obniżenie jakości życia, dlatego należy zastanowić się nad wprowadzeniem rozwiązań ułatwiających starszym osobom
korzystanie z tego typu urządzeń. Chcąc podnieść poziom akceptacji zaburzenia słuchu należy wprowadzić zmiany, które
pozwoliłyby spojrzeć na problem niedosłuchu w bardziej optymistyczny sposób. By poprawić jakość życia osób starszych
należy zwiększyć poziom edukacji zdrowotnej w zakresie radzenia sobie z problemami, wynikającymi z osłabionej zdolności percepcji słuchowej. (Gerontol Pol 2018; 26; 123-133)
Słowa kluczowe: jakość życia, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku, zaburzenia słuchu

Abstract
Introduction. Hearing loss is now a very serious social problem, because it is one of the most common disabilities. Deterioration or loss of hearing in the elderly results in serious consequences, manifesting itself in everyday seniors’ life.
Aim. The aim of the study was to assess the quality of life of people over 60, who are suffering from hearing impairment.
Material and methods. The study was conducted among 100 randomly selected people aged 60 and over, customers of
audioprosthetic audiometry ACS Słuchmed, located at Słonimska str. in Bialystok from July to August 2016. Three research tools were used for the study: a self-administered questionnaire, which included specific questions related to hearing
assessment, a WHOQOL-BREF questionnaire and AIS. Results. During the study, no one found that her hearing was very
good. There was a statistically significant relationship between poor self-esteem rating and dissatisfaction with the quality
of life (p = 0.017). The majority of respondents reported that their hearing impairment was due to an advanced age, or
frequent presence in loud rooms. Almost half of the respondents, including most women, said they were generally satisfied
with the quality of their lives. Conclusions. Hearing impairment in the elderly adversely influences the quality of life, so it
is important to consider whether there are causes that can be eliminated much earlier and reduce the incidence of hearing
impairments. The lack of hearing aids results in a significant reduction in the quality of life, so it is important to consider
Adres do korespondencji:  Mateusz Cybulski; Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7A, 15-096 Białystok;
 (+48 85) 686 51 08  mateusz.cybulski@umb.edu.pl
Ó Akademia Medycyny

124

KATARZYNA KURKOWSKA, MATEUSZ CYBULSKI, ANNA ŁOBACZUK-SITNIK ET AL.

ways to make it easier for older people to use this type of device. To improve the level of acceptance of hearing impairment, changes need to be made to look at hearing loss in a more optimistic way. To improve the quality of life for older
people, the level of health education in coping with problems resulting from impaired hearing perception needs to be improved. (Gerontol Pol 2018; 26; 123-133)
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Wstęp
Niedosłuch starczy (presbycusis), nazywany również
niedosłuchem związanym z wiekiem, jest powszechnym
zjawiskiem występującym wśród osób powyżej 60 roku
życia [1]. Z definicji jest to powolne, stale postępujące, obustronne i symetryczne odbiorcze upośledzenie
zdolności słyszenia, powodujące początkowo kłopoty
w percepcji sygnałów z zakresu wysokich częstotliwości
(1 000 Hz – 8 000 Hz), które odpowiadają za rozumienie
mowy, a więc utrudniają swobodną komunikację [2-4].
Problemy ze słuchem u osób w wieku senioralnym,
które w sposób nieodwracalny drastycznie ograniczają
dostęp do świata dźwięków, a w konsekwencji – utrudniają swobodne funkcjonowanie, odbierając przez to
samodzielność i niezależność, prowadzą również do rozwoju innych zaburzeń [4,5]. Ryzyko depresji u osoby
starszej z lekkim niedosłuchem wzrasta dwukrotnie,
z niedosłuchem umiarkowanym – trzykrotnie, a w przypadku niedosłuchu głębokiego – aż pięciokrotnie [1].

Cel pracy
Celem pracy była ocena jakości życia osób powyżej
60 roku życia, cierpiących na zaburzenia słuchu.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono w gabinecie audioprotetycznym firmy ACS Słuchmed, zlokalizowanym przy ul.
Słonimskiej w Białymstoku w okresie od lipca do sierpnia 2016 roku, po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (uchwała nr
R-I-002/270/2016). Badaniem objęto 100 klientów gabinetu audioprotetycznego, w tym 62% kobiet i 38%
mężczyzn. Analizą objęto osoby w wieku od 60 do
97 roku życia. Średnio wieku wyniosła 77,5 lat. Wśród
respondentów dominowały osoby owdowiałe. Najmniej
ankietowanych znajdowało się w separacji lub było po
rozwodzie. Wśród ankietowanych zdecydowanie dominowali respondenci pochodzący z miasta powyżej
200 tys. mieszkańców. W analizowanej grupie najwięcej
respondentów miało wykształcenie podstawowe, a najmniej niepełne podstawowe. Dobór badanych miał charakter losowy.
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Wykorzystaną metodą badawczą była metoda sondażu
diagnostycznego, a pożądane informacje zostały zebrane
techniką wywiadu kwestionariuszowego. Przed przystąpieniem do ich wypełnienia, każdy respondent został zapoznany z informacjami dotyczącymi przebiegu badania
i musiał pisemnie wyrazić na nie zgodę.
W celu ustalenia występowania problemów ze słuchem u osoby starszej została skonstruowana anonimowa ankieta własnego autorstwa, w której umieszczono
23 pytania zamknięte, obejmujące zarówno dane socjodemograficzne, jak również pytania ściśle dotyczące
oceny słuchu, sytuacji, w których mogą pojawiać się
problemy, a także informacji, czy osoba badana używa aparat słuchowy i czy wie, co może być przyczyną
uszkodzenia narządu słuchu.
Aby ocenić jakość życia badanych, wykorzystano
standaryzowany kwestionariusz WHOQOL-BREF (wersję krótką w języku polskim), zawierający 26 pytań zamkniętych, dotyczących oceny zadowolenia osoby badanej z czterech głównych sfer życia: fizycznej, społecznej, psychologicznej oraz środowiskowej [6,7]. Pod każdym pytaniem znajduje się pięć wariantów odpowiedzi:
„Bardzo niezadowolony”, „Niezadowolony”, „Ani zadowolony, ani niezadowolony”, „Zadowolony” i „Bardzo
zadowolony”, którym odpowiadają punkty od 1 do 5,
gdzie jeden punkt respondent otrzymuje za odpowiedź
„Bardzo niezadowolony” i analogicznie za każdą następną – o jeden punkt więcej. Im wyższy wynik uzyskuje
osoba badana, tym lepiej ocenia swoją jakość życia [6].
Dodatkowo, w celu oceny stopnia akceptacji choroby
(w przypadku badań własnych – niedosłuchu) przez osoby badane zastosowano standaryzowaną Skalę Akceptacji Choroby (AIS) [8]. Kwestionariusz zawiera osiem
sformułowań, które dotyczą negatywnych konsekwencji
choroby przewlekłej, takich jak problemy z przystosowaniem się do barier, które stwarza dolegliwość, uczucie zagubienia i zależności od innych osób, konieczność
rezygnacji z ulubionych rozrywek, jak również brak
pewności siebie oraz samowystarczalności [8]. Każdy
z respondentów musiał określić, w jakim stopniu zgadza się z przeczytanym stwierdzeniem, mając do dyspozycji pięciostopniową skalę liczbową (od 1 do 5), gdzie
1 oznacza zdecydowane zgodzenie się z nim, natomiast
5 – zdecydowane nie zgodzenie się. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów, minimalnie – 8. Im wyższy wy-

