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Badania nad jakością życia w ostatnich dziesięcioleciach zyskały na popularności. Świadczy  

o tym systematyczny wzrost publikacji na temat jakości życia. Rozwój badań nad jakością życia, 

w szczególności dotyczy medycyny. Badania nad jakością życia pacjentów dynamicznie się 

rozwijają z powodu trendów humanistycznych w medycynie a także wiąże się z poszukiwaniem 

dodatkowych kryteriów oceny skuteczności leczenia. Ta tendencja wynika też z dążenia do 

upodmiotowienia pacjenta. Zaś w kontekście podmiotowego traktowania pacjenta, to właśnie 

pacjent powinien mieć wpływ na wybór proponowanej  metody leczniczej, a jego ocena 

skuteczności leczenia oraz ocena wpływu na jego jakość życia w jego subiektywnym odczuciu 

powinna być brana pod uwagę przez zespół leczniczy. Podmiotowe traktowanie pacjenta jest 

szczególnie ważne w medycynie paliatywnej, gdzie leczenie przyczynowe nie jest już możliwe, 

wówczas efekty leczenia oceniane są w głównej mierze przez ocenę jakości życia. 

Utrzymywanie dobrej jakości życia, tak długo jak to możliwe, jest jednym głównych celów 

medycyny paliatywnej, a jednocześnie jest też miarą oceny efektywności leczenia 

paliatywnego. W chorobach przewlekłych „ocena jakości życia” jest też obok zmiennej „czas 

przeżycia” jedną z ważnych parametrów skuteczności leczenia, czy opieki. Metodologia 

badawcza jest podstawą wiarygodności uzyskanych wyników badań. Stąd też w wykładzie 

zostaną przedstawione wybrane , ważne, zagadnienia metodologiczne badań nad ocenami 

jakości życia. W referacie zostanie przedstawione tło teoretyczne koncepcji jakości życia. 

Ponadto zostaną przedstawione główne ośrodki zajmujące się rozwojem metodologii i technik 

badawczych oceny jakości życia. Omówione zostaną też procedury adaptacji narzędzi badania 

jakości życia z innych obszarów językowych do polskich warunków. Zostaną też przedstawione 

główne metody oceny jakości życia, oraz konieczne właściwości psychometryczne pozwalające 

na uznanie danej metody jako wiarygodnego narzędzia badawczego. Omówione też zostaną 

pewne specyficzne sytuacje badawcze występujące w medycynie paliatywnej odnoszące się 

zwłaszcza do badań o charakterze badań longitudinalnych. Chodzi o utratę danych w trakcie 

obserwacji związanych ze śmiertelnością badanych pacjentów. Ze specyfiką w tej grupie 

chorych (zwłaszcza pozostających pod opieką hospicyjną) związane jest dostosowanie 

narzędzi badawczych do stanu psychicznego i somatycznego pacjentów.  


