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Streszczenie

Wstęp. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) ze względu na swój charakter oraz objawy znacząco
wpływa na codzienne funkcjonowanie chorego. Przyczynia się do istotnych ograniczeń w życiu pacjenta, znacząco wpływając na jego ocenę jakości życia. Cel pracy: poznanie wpływu POChP na funkcjonowanie pacjenta
w rodzinie. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w okresie od listopada 2018 do marca 2019 roku, pośród
100 chorych, u których zdiagnozowano POChP. W badaniu wykorzystano sondaż diagnostyczny, jako narzędzie
autorski kwestionariusz ankiety składający się z 50 pytań, które pogrupowano w kategorie wg wpływu choroby
przewlekłej na funkcjonowanie pacjenta w rodzinie (pierwsza grupa – pacjent samodzielny, druga grupa – pacjent
potrzebujący pomocy częściowej, trzecia grupa – pacjent potrzebujący pomocy całkowitej). Badani wyrazili zgodę
na udział w badaniu. Wyniki. Badane osoby określiły stopień zaawansowania POChP jako lekki w 41%. Jakość
funkcjonowania fizycznego 1/2 badanych oceniła jako dobre, podobnie ocenia powyżej 40% badanych funkcjonowanie psychiczne i społeczne. W badanej grupie płeć, wiek, miejsce zamieszkania nie ma wpływu na samodzielność życia. Wnioski. POChP to schorzenie ludzi starszych, którym towarzyszy wiele chorób współistniejących.
Czas trwania choroby niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie pacjenta w rodzinie. Geriatria 2019; 13: 83-89.
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Abstract

Background. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) due to its nature and symptoms significantly
affects the daily functioning of a patient. It contributes to significant limitations in the patient’s life, significantly
affecting his or her assessment of the quality of life. Aim. The aim of this study is to understand the impact of
COPD on the functioning of the patient in the family. Material and methods. The research was carried out from
November 2018 to March 2019, among 100 patients diagnosed with COPD. The study used a diagnostic survey
and as a tool a questionnaire consisting of 50 questions grouped into categories according to the effect of chronic
disease on the patient’s functioning in the family (first group – independent patient; second group – patient in
need of partial help; third group – patients in need of full-time help). The respondents agreed to participate in the
study. Results. 41% of the respondents assessed the stage of COPD as mild. ½ of the respondents assessed their
physical functioning as good. Similarly, psychological and social functioning was assessed as good by more than
40 % of the respondents. Among the researched group gender, age and place of residence did not affect the patient’s
independent life. Conclusion. COPD is a disorder of elderly people who are affected by many co-morbidities. The
duration of the disease adversely affects the functioning of the patient in the family. Geriatria 2019; 13: 83-89.
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