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Jakość życia związana ze zdrowiem odgrywa coraz większe zna-
czenie jako wynik końcowy w badaniach klinicznych, w ocenie 
efektywności leczenia i opieki zdrowotnej. Jaki jest najlepszy 
kwestionariusz? Wybór metody zależy od celu badania. Pomiar 
jakości życia ułatwia wybór optymalnego leczenia pacjentów, 
a także prowadzenie analizy ekonomicznej. Metody ogólne 
służą do dokumentowania stopnia niepełnosprawności popu-
lacji lub grupy pacjentów. Metody specyficzne ogniskują się na 
problemach związanych z pojedynczą chorobą (zapalenie nosa i 
zatok, astma), populacją chorych (wiek) lub sferą czynnościową 
(np. zaburzenia snu) albo problemem (np. ból). 
Ocena jakości życia pozwala poszerzyć ewaluację ostatecznego 
wyniku leczenia o aspekt subiektywnych odczuć pacjenta i po-
winna być integralną częścią postępowania medycznego również 
w otorynolaryngologii.

Słowa kluczowe: jakość życia, polipy nosa, wyniki leczenia, 
zapalenie nosa i zatok przynosowych

The health related quality of life is increasingly used as an 
outcome in clinical trials, for evaluation of effectiveness of 
treatment and health care. What is the best questionnaire? The 
choice of assessment method depends on the purpose of the 
study. The use of health-related quality of life measures facilitates 
the choice of optimal treatment for individual patients and 
enables economic analysis. The general methods are useful to 
document the severity of disability in the general population or in 
a patient group. Specific methods focus on problems associated 
with single disease states (rhinosinusits, asthma), patient groups 
(age), function (sleep disorders) or a problem (pain).
Assessment of quality of life enables to extend the evaluation of 
final outcome of a treatment by the aspect of patient’s subjective 
sensations; it should constitute an integral part of medical 
procedures also in otolaryngology.

Key words: chronic rhinosinusitis, nasal polyps, outcome, 
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Wstęp

	 Jakość	 życia	 lub	 poziom	 życia	 (well-being, 
quality of life)	 jest	 kategorią	 filozoficzną	 o	 wielu	
znaczeniach.	Obejmuje	szeroki	zakres	cech	fizycz-
nych	 i	psychologicznych	 dotyczących	 problemów	
w	życiu	społecznym	[1].	Wynika	ona	z	porównań	
parametrów	ekonomicznych,	zdrowotnych	i	środo-
wiskowych	w	jakich	żyje	człowiek.	Z	kolei	na	jakość	
środowiska	życia	człowieka	wpływ	mają	czynniki	
socjalne,	kulturalne,	 religijne,	edukacyjne,	ekono-
miczne,	środowiskowe	(cywilizacyjne)	i	medyczne.	
Oceny	 jakości	 życia	 nie	 można	 znormalizować,	
ponieważ	jest	ona	postrzegana	przez	każdego	czło-

wieka	inaczej.	W	medycynie	ma	ona	dwa	aspekty:	
obiektywny	i	subiektywny.	Obok	czysto	technicznej	
oceny	wyników	leczenia	za	pomocą	obiektywnego	
badania	przedmiotowego,	w	 subiektywnej	ocenie	
jakości	 stanu	 zdrowia	 używa	 się	 kwestionariuszy	
z	pytaniami	 skierowanymi	 do	 pacjentów.	 Jakość	
życia	zależną	od	stanu	zdrowia	(health-related quality 
of life)	można	mierzyć	za	pomocą	ogólnych	instru-
mentów,	czyli	określając	profil	zdrowia	 [1-4,6-8].	
W	dużej	mierze	ocena	zależy	od	nasilenia	objawów	
choroby,	które	można	mierzyć	za	pomocą	wizualnej	
skali	 analogowej	 (visual	 analogue	 scale):	 postać	
łagodna	 0-3	 punktów,	 umiarkowana	 3-7	 punk-
tów	i	ciężka	7-10	punktów.	Wynik	przekraczający	
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	 Jedne	z	nich,	np.	SGRQ	i	GBI,	oceniają	wpływ	le-
czenia	zapaleń	nosa	i	zatok	przynosowych	na	jakość	
życia	 [17,18],	 jeszcze	 inne,	 np.	 RSOM-31	 wyniki	
leczenia	i	problemy	praktyczne	oraz	emocjonalne	
[19].	Obecnie	najbardziej	rozpowszechnionym	ka-
talogiem	pytań	jest,	przedstawiony	przez	Piccirillo	
i	wsp.	 tzw.	wynik	 leczenia	zapalenia	nosa	 i	zatok	
przynosowych	 (Rhinosinusitis Outcome Measure	
–	RSOM),	a	właściwie	jego	wersja	uproszczona	[20]	
czyli	tzw.	wynik	leczenia	zatokowo-nosowy	(SNOT-
20).	Składa	się	on	z	20	pojedynczych	pytań,	na	które	
należy	odpowiedzieć	(przez	zakreślenie	odpowiedzi).	
Skala	ocen	tego	testu	waha	się	od	0	–	bez	problemu,	
do	5	–	gorzej	nie	może	już	być.	Przez	łączne	doda-
nie	 poszczególnych	 wartości	 punktowych	 można	
uzyskać	wynik	od	0	do	100	(tab.	II).	W	wersji	nie-
mieckiej	[21]	tzw.	SNOT-20	GAV	(German Adapted 
Version)	 umieszczono	 jeszcze	 dodatkowo	 pytanie	
ogólne	dotyczące	wpływu	przewlekłego	zapalenia	
nosa	i	zatok	przynosowych	na	jakość	życia:	1)	nie	
ma;	2)	mały;	3)	średni;	4)	duży;	5)	bardzo	duży.	Poza	
tym	w	wersji	tej	zostały	wprowadzone	następujące	
podgrupy	pytań	obejmujące	pierwotne	symptomy	
nosowe	(pytania	1,	2,	3,	5,	10),	wtórne	symptomy	
rynogenne	(pytania	4,	6,	7,	8,	9,	12)	i	ogólną	jakość	
życia	(pytania	11,	13,	14,	15,	16,	17,	18,	19,	20).
	 Innym,	równie	często	stosowanym	katalogiem	
pytań	 jest	 kwestionariusz	 przewlekłego	 zapalenia	
nosa	 i	zatok	przynosowych,	czyli	 test	CSS	[7,22],	
gdzie	 obok	 pytań	 oceniających	 objawy	 kliniczne	
jak	 np.	 ból,	 wyciek	 wydzieliny,	 upośledzenie	 od-
dychania	przez	nos	 są	 również	pytania	dotyczące	
terapii	 zachowawczej	 (farmakoterapii).	 Rzadziej	
stosowanymi	 testami	 są	 kwestionariusz	 nosowy	
Fairleya`a	[23],	ogólny	inwentarz	nosowy	pacjenta	
rynologicznego	[24]	oraz	test	oceny	zatokowo-no-
sowej	lub	nosowo-spojówkowej	[25-27].
	 Do	oceny	wpływu	choroby	zatokowo-nosowej	
na	życie	ludzkie	w	aspekcie	ekonomicznym	można	

5	punktów	wpływa	na	jakość	życia	[9].	Standary-
zowaną	metodę	pomiaru	jakości	życia	zależnej	od	
stanu	zdrowia,	ale	niespecyficzną	dla	chorób,	opra-
cowała	Europejska	Grupa	 Jakości	Życia	 [10].	Dla	
danej	choroby,	 funkcji	 lub	populacji	opracowane	
zostały	specyficzne	kwestionariusze.	Istnieją	również	
metody	mieszane	oraz	mierzące	użyteczność	danego	
stanu	zdrowia	i	aspekt	ekonomiczny	stanu	zdrowia	
[9-16].

Przegląd kwestionariuszy oceniających jakość 
życia

	 Analizą	objęto	26	kwestionariuszy	oceniających	
jakość	życia	uwarunkowaną	stanem	zdrowia.	W	za-
leżności	od	sfery	podlegającej	ocenie,	podzielono	je	
na	trzy	grupy:	metody	ogólne	pomiaru	jakości	życia,	
metody	specyficzne	dla	chorób	układu	oddechowego	
oraz	 metody	 badające	 użyteczność	 i	 opłacalność	
ekonomiczną	 leczenia.	Kwestionariusze	oceniano	
pod	kątem	przydatności	w	chorobach	nosa	i	zatok	
przynosowych.	Następnie	porównano	je	z	własną,	
czterostopniową	 skalą	 oceny	 wyników	 leczenia	
przewlekłego	zapalenia	nosa	i	zatok	przynosowych.	
Skala	ta	zawiera	stopnie	oceny:	wyleczenie,	popra-
wa,	bez	zmian,	pogorszenie	i	pytanie	„czy	poddałbyś	
się	ponownie	operacji	tą	metodą,	gdyby	zaistniała	
potrzeba”	(tak,	nie)?	Metody	ogólne	pomiaru	jako-
ści	życia	zebrano	w	tabeli	I.
	 Szeroko	 rozpowszechnionym	 testem	 jest	 kwe-
stionariusz	 SF-36	 lub	 jego	 skrócona	 forma	 SF-12	
[2].	Obejmuje	on	osiem	sfer	stanu	zdrowia,	w	tym	
również	aspekt	użyteczności	i	opłacalności	ekono-
micznej	(tab.	I).
	 Do	oceny	jakości	życia	w	chorobach	dróg	odde-
chowych	użyteczna	jest	grupa	kwestionariuszy	spe-
cyficznych	dla	chorych	z	przewlekłym	zapaleniem	
nosa	 i	 zatok	 przynosowych,	 która	 przedstawiona	
została	w	tabeli	II.

Tabela I. Kwestionariusze ogólne pomiaru jakości życia

Lp. Nazwa kwestionariusza Akronim Charakterystyka Piśmien-
nictwo

1. Ouality of Well-Being Scale QoWBS Skala dobrego samopoczucia. Aktywność fizyczna, społeczna, mobilność i 
hamujące je dolegliwości.

[1]

2. Medical Outcome Survey 
Short Form-36

SF-36 Krótka Forma-36. Aktywność fizyczna, socjalna, zdrowie psychiczne, emocje, 
ból, zmiany w zdrowiu i ograniczenia jego postrzegania.

[1,2,3]

3. Nottingham Health Profile NHP Profil zdrowia Nottingham: czynności fizyczne, psychiczne i umysłowe nieza-
leżnie od stanu zdrowia i choroby.

[4]

4. Sickness Impact Profile SIP Profil wpływu choroby na czynności fizyczne, psychiczne i umysłowe. [5]
5 Glasgow Health Status 

Inventory
GHSI Inwentarz stanu zdrowia (Glasgow). Stan zdrowia, wpływ problemów zdro-

wotnych na jakość życia, 18 pytań.
[6]

6. EuroQol Group EuroQol Europejski kwestionariusz jakości życia. Standaryzowany, niespecyficzny dla 
chorób (5 sfer).

[7,10]

7. World Health Organization 
Quality of Life

WHOQOL Kwestionariusz jakości życia Światowej Organizacji Zdrowia. Domeny: fizyczna 
psychologiczna, niezależności, socjalna, środowiskowa i duchowa.

[8]



59Wielgosz R, Mroczkowski E.   Metody oceny jakości życia pacjentów z przewlekłym zapaleniem nosa i zatok ...

się	 posłużyć	 kwestionariuszami	 przedstawionymi	
w	tabeli	III.	Wskaźnik	niepełnosprawności	wywo-
łany	chorobą	nosa	i	zatok	przynosowych	mierzony	
za	pomocą	testu	RSDI	[28,29].	We	wszystkich	po-
wyżej	omówionych	testach	zawarte	są,	co	prawda,	
pytania	dotyczące	spraw	fizyczno-somatycznych,	ale	
wszystkie	cztery	obszary	naraz	ujmuje	tylko	RSDI.	
Niestety	kwestionariusz	ten	nie	przyjął	się	jeszcze,	

gdyż	nie	sprawdził	się	w	szeregu	badań	klinicznych	
i	w	praktyce	nie	został	zaadaptowany	do	potrzeb	
codziennych.	Z	kolei	nosowy	test	Fairley`a	i	test	CSS	
nie	obejmuje	pytaniami	ani	aspektów	czynnościo-
wych,	 ani	 socjalnych	 lub	 psycho-emocjonalnych,	
co	właściwie	 je	dyskwalifikuje	 jako	mało	wyczer-
pujące	i	przez	to	nie	odzwierciedlające	prawidłowo	
istotnego	poziomu	życia	ankietowanych.	Natomiast	

Tabela II. Specyficzne kwestionariusze pomiaru jakości życia w chorobach układu oddechowego

Lp. Nazwa kwestionariusza Akronim Charakterystyka Piśmien-
nictwo

1. Chronic Respiratory Disease 
Questionnaire

CRDQ Kwestionariusz przewlekłej choroby dróg oddechowych. [20]

2. St. Georges Respiratory 
Questionnaire

SGRQ Kwestionariusz szpitala Św. Jerzego dla dróg oddechowych. Wpływ 
objawów na prace domowe, zajęcia, życie społeczne i emocjonalne.

[17]

3. Rhinosinusitis Disability Index RSDI Wskaźnik niezdolności wywołany Rhinosinusitis chronica. Wpływ zabu-
rzeń nosowo-zatokowych na życie ludzkie.

[29]

4. Rhinosinusitis Outcome 
Measure-31

RSOM-31 Wyniki leczenia rhinosinusitis obejmują 7 domen: nosowe, oczne, usz-
ne, sen, objawy ogólne, problemy praktyczne i  emocjonalne.

[19]

5. Sino-Nasal Outcome Test-20 SNOT-20 Zatokowo-nosowy wynik leczenia (Test-20). Uproszczona wersja 
RSOM-31, łatwa dla pacjentów, praktyczna, dotyczy 3 obszarów.

[6,20]

6. Fairley Nasal Questionnaire FNQ Kwestionariusz nosowy Fairleya. Ogólne objawy nosowe (12 pytań). 
Brak pytań ze sfery funkcjonalnej, socjalnej, psycho-emocjonalnej.

[23]

7. General Nasal Patient Inven-
tory

GNPI Ogólny inventarz nosowy pacjenta. Specyficzny dla pacjentów rynolo-
gicznych.

[6,24]

8. Nasal Symptom Questionnaire NSQ Kwestionariusz symptomów nosowych.
Zalecany po septo-rynoplastyce.

[18]

9. Sino-Nasal Assessment 
Questionnaire

SNAQ Kwestionariusz oceny nosowo-zatokowej. Zawiera 11 pozycji z grada-
cją od 0 do 5 (całkowity wynik w przedziale 0-80).

[25]

10 Chronic Sinusitis Survey CSS Kwestionariusz przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych. 
Objawy kliniczne i terapia; brak pytań ze sfery funkcjonalnej, socjalnej 
i psycho-emocjonalnej.

[6,22]

11. Glasgow Benefit Inventory GBI Inwentarz korzyści (Glasgow). Zmiany w stanie zdrowia wywołane 
interwencją chirurgiczną, zawiera 18 pytań.

[6,18]

12. Rhinoconjunctivitis Quality of 
Life Questionnaire

RQLQ Jakość życia w nieżycie nosa i spojówek oczu. Skala 7-punktowa, 28 
pytań (aktywność, sen, problemy nosowe, oczne, praktyczne, emocjo-
nalne).

[26,27]

13. Rhinasthma Questionnaire 
(Rhinasthma-Skala)

RAQ Kwestionariusz nieżytu nosa i astmy jako jednej choroby dróg oddecho-
wych – „united airways disease”.

[21,32]

Tabela III. Miary użyteczności stanu zdrowia i opłacalności ekonomicznej leczenia

Lp. Nazwa kwestionariusza Akronim Charakterystyka Piśmienni-
ctwo

1. Rhinitis Symptom Utility 
Index

RSUI Wskaźnik użyteczności w objawach nieżytu nosa: nasilenie i częstość 
blokady nosa, wyciek, świąd i łzawienie (10 pytań).

[11,12]

2. Medical Outcome Survey 
Short Form-36

SF-36 Ogólny stan zdrowia w zakresie 8 sfer: fizycznej, funkcjonalnej, socjalnej, 
emocjonalnej, ból, socjalnej, emocjonalnej, psychicznej.

[2,4]

3. Standard Gamble SG Metoda loterii dla pomiaru użyteczności stanu zdrowia. Analiza wagi, 
jaką chory przykłada do swego stanu zdrowia.

[4,13]

4. Feeling Thermometer FT Ocena indywidualnego poczucia w różnych sprawach. Oparty na 3-stop-
niowej skali (ciepło-obojętnie-zimno).

[14]

5. Health Utilities Index HUI Wskaźnik użyteczności stanu zdrowia, jak społeczeństwo ocenia cho-
rych.

[15,16]

7. Visual Analogue Scale VAS Wizualna skala analogowa psychometrycznych odpowiedzi. Ocena nasi-
lenia objawów w skali 0-10 (łagodna, umiarkowana, ciężka).

[9,10]

8 Rhinosinusitis Disability Index RSDI Specyficzny dla chorych z chorobą zatok przynosowych. Zawiera 30 
pytań opisujących 4 aspekty jakości życia.

[28,29]
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SNOT-20,	jak	i	jego	adaptacja	w	wersji	tzw.	SNOT-
22,	sprawdzona	na	3128	pacjentach	z	87	angielskich	
klinik	wykazały	się	zarówno	dużą	praktycznością,	
jak	 i	dużą	akceptacją	pacjentów	itd.	Wypełnienie	
testu	zabiera	około	10	minut	czasu	i	dotyczy	trzech	
obszarów,	czyli	ma	duży	zasięg.

życia	powinna	obejmować	sobą	przynajmniej	trzy	
lub	 cztery	 aspekty	 ocen	 (tab.	 IV),	 a	 mianowicie:	
1)	aspekt	fizyczno-somatyczny	(np.	ból,	nudności,	
zmęczenie	 itd.);	 2)	 aspekt	 czynnościowy,	 np.	 ak-
tywność	dnia	codziennego;	3)	sprawy	socjalne,	np.	
utrzymanie	 kontaktów	 rodzinnych	 lub	 przyjaźni;	
4)	aspekt	psychiczno-emocjonalny,	np.	strach,	de-
presja,	zły	humor	itd.	Opracowany	przez	Światową	
Organizację	 Zdrowia	 kwestionariusz	 WHOQOL-
100	 zawiera	 6	 domen:	 fizyczną,	 psychologiczną,	
niezależność,	 socjalną,	 środowiskową	 i	 duchową	
[8].	Tak	sformułowany	katalog	pytań	daje	lekarzowi	
(rynologowi)	dogodny	„instrument	pomiaru”	tej	tak	
szeroko	rozpowszechnionej	choroby,	jaką	jest	prze-
wlekłe	zapalenie	zatok	przynosowych	pozwalając	na	
precyzyjną	ocenę	jakości	życia	przy	jednocześnie	ła-
twej	interpretacji	wyników	tej	ankiety	oraz	łatwego	
odróżnienia	pacjentów	bez	rhinosinusitis	chronica	
od	tych	z	rhinosinusitis	chronica.	Wychodząc	z	za-
łożenia,	że	rhinitis	i	astma	to	choroba	całych	dróg	
oddechowych	 („united airways disease”),	 opraco-
wano	 kwestionariusz	 Rhinasthma-Skala	 [21,32]	
obejmujący	różne	aspekty	tej	samej	choroby.
	 Złożony	 obraz	 choroby	 wymaga	 wyjaśnienia	
pacjentowi,	że	choroba,	z	natury	rzeczy,	jest	skom-
plikowana	i	przez	to	wymaga	leczenia	skojarzonego	
w	 zależności	 od	 stadium	 przebiegu	 choroby.	 Dla	
pacjenta	 rynologicznego	 najważniejszym	 mierni-
kiem	dobrego	wyboru,	jakiego	dokonał	poddając	się	
leczeniu,	jest	przywrócenie	prawidłowej	drożności	
nosa	i	zatok	przynosowych,	powrót	węchu	do	nor-
my,	ustąpienie	bólów	głowy	i	przyjazna	procedura	
leczenia	 operacyjnego.	 Osiągnięte	 wyniki	 terapii	
zarówno	 subiektywne	 jak	 i	 obiektywne,	 pacjent	
będzie	odczuwał	jako	optymalizację	jakości	życia,	
a	to	wzbudza	jego	zaufanie	do	lekarzy.
	 Ocena	jakości	życia	powala	poszerzyć	ostatecz-
ny	wynik	leczenia	o	aspekt	subiektywny	pacjenta	
i	 powinna	 być	 integralną	 częścią	 postępowania	
medycznego	również	w	otorynolaryngologii.

Tabela IV. Zakres ocen jakości życia mierzonej za pomocą różnych 
instrumentów

Instrument 
pomiaru

Zakres jakości życia
Fizyczno/

somatyczny
Czynnoś-

ciowy Socjalny Psychiczno/ 
emocjonalny

RSOM-31 + + - +
SNOT-20 + + - +

CSS + - - -
FNQ + - - -
GNPI + + - +
RSDI + + + +

RQLQ + + + +
EuroQol + + + +

WHOQOL + + + +

Omówienie

	 Ocena	jakości	życia	zyskuje	coraz	większe	zna-
czenie	we	wszystkich	specjalnościach	współczesnej	
medycyny.	 Szczególnie	 katalogi	 pytań	 w	 zakresie	
onkologii	 lub	 chorób	 wewnętrznych	 nie	 dziwią	
nikogo.	 W	 otorynolaryngologii	 również	 istnieje	
potrzeba	 opracowania	 tego	 tematu.	 Przewlekłe	
zapalenie	zatok	przynosowych	jest	chorobą	często	
występującą,	a	obciążenia	społeczno-ekonomiczne	
tej	choroby	są	znaczne.	W	USA	w	roku	1992	całko-
wity	koszt	leczenia	tej	choroby	łącznie	z	okresem	
niezdolności	do	pracy	oszacowany	został	na	ponad	
6	miliardów	dolarów	[30,31].	Dla	pacjentów	cierpią-
cych	na	przewlekłe	zapalenie	zatok	przynosowych,	
szczególnie	z	polipami	nosa,	jest	to	przykra	choro-
ba	ograniczająca	znacznie	jakość	życia	[11,28,32].	
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