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Kvalita života

vnímanie životnej pozície jedinca 
v kontexte kultúrnych a hodnotových 
systémov, v ktorých žije a v závislosti 
od jeho cieľov, očakávaní, štandardov 
a zámerov

Kuyken W et al., 1995



Kvalita života

• multidimenzionálny konštrukt
• definícia je problematická, lebo by mala obsiahnuť zmysel života

ZDRAVIE
ŠŤASTIE
RODINNÁ POHODA
PRACOVNÉ ÚSPECHY

PENIAZE



Model kvality života

Celková kvalita života

Jednotlivé domény kvality života
(fyzická, psychická, sociálna, ekonomická)

Špecifické aspekty jednotlivých domén kvality života

Spilker et al. 1990



Hodnotenie kvality života

„Objektívne“
• Funkčný stav 

(Karnofského index, ECOG)

„Subjektívne“
• Dotazníky seba posudzovaného zdravotného stavu, 

zdravia a kvality života 
(SF-36, WHOQoL, EuroQoL, SIP, Time-trade off)



Cost-utility Analysis (CUA)
QALY 

• CUA – prínos pre zdravie je meraný v 
QALY

• Quality Adjusted Life Years
• Kombinácia zdravotného stavu a jeho 

trvania
• 1 QALY = 1 rok života pri plnom zdraví



Kvalita života v nefrológii

• mortalita, morbidita, utilizácia zdravotníckych zdrojov 
a kvalita života patria medzi ukazovatele kvality 
zdravotníckej starostlivosti

• kvalita života je prediktorom iných ukazovateľov 
nefrologických pacientov

Valderrábano et al. Am J Kidney Dis 2001
Mapes et al. Kidney Int 2003
Philips et al. Transplant Proc 2001
Moreno et al. J Am Soc Nephrol 2000
Lowrie et al. Am J Kidney Dis 2003



Známe faktory ovplyvňujúce 
kvalitu života dialyzovaných

• zlepšenie Hb pri liečbe EPO zlepšuje kvalitu života
Moreno et al. JASN 2000

• s horšou kvalitou života je spojená vážnejšia komorbidita,      
nižší albumín a nižší Hb

Rebollo et al. Ger Nephrol Urol 1998

• inverzný vzťah medzi albumínom a kvalitou života
Mingardi et al. Nephrol Dial Transplant 1999
Kimmel et al. JASN 1995

• Hb, prítomnosť diabetes mellitus a ischemickej choroby dolných 
končatín negatívne korelujú s kvalitou života

Moreno et al. Nephrol Dial Transplant 1996



Cieľ práce

analyzovať medicínske faktory 
spojené s kvalitou života 
dialyzovaných pacientov 



Pacienti

• dialyzovaní pacienti na čakacej listine 
na obličkovú transplantáciu:
– 187 oslovených
– 108 súhlasilo a vyplnilo dotazník (57,8 %)

• priemerný vek 52 ± 11 rokov
• 51 % mužov 
• 14 slovenských dialyzačných centier
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Nástroje

• socio-demografický dotazník
• štandardizovaný dotazník SF-36

• medicínske údaje z dokumentácie 
pacienta



Štatistika

• lineárna regresná analýza
• závislé premenné: psychická a fyzická

kvalita života
• nezávislé premenné: medicínske údaje 

kontrolované vekom a pohlavím



Výsledky: fyzická kvalita života
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Výsledky: fyzická kvalita života



Výsledky: psychická kvalita života



Výsledky: psychická kvalita života



Záver

• patologické hodnoty Ca-P metabolizmu 
negatívne súvisia nielen s prežívaním 
a morbiditou dialyzovaných pacientov, 
ale aj s ich kvalitou života

• prekvapivo parametre zápalu a výživy, 
Hb ani Kt/V nesúvisia s kvalitou života



Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-038305.

Ďakujem za pozornosť! 


