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metodologia badania 

Moduł I Badanie jakościowe 

Przeprowadzono wywiady indywidualne oraz grupowe z pacjentami chorującymi na POChP. Dodatkowo 

przeprowadzono wywiady indywidualne z lekarzami prowadzącymi chorych na POChP. Dane pozyskane w trakcie 

badania jakościowego zostały wykorzystane do stworzenia kwestionariusza badania ilościowego. 

 

Moduł II Badanie ilościowe 

Realizacja badania w terenie została przeprowadzona dwutorowo: 

1. Badanie realizowane wśród lekarzy pulmonologów, którzy leczą pacjentów chorujących na POChP. Wywiady 

face to face z lekarzami zostały zrealizowane w przychodniach pulmonologiczno-alergologicznych. W każdej 

lokalizacji wytypowanej do badania, został przeprowadzony wywiad z jednym lekarzem. 

 

2. W tych samych przychodniach, w których realizowano wywiady z lekarzami, zaproszono do wzięcia udziału w 

badaniu pacjentów oczekujących na wizytę u lekarza pulmonologa. W jednej przychodni realizowano cztery 

wywiady. Wywiady były również przeprowadzane techniką face to face, przez przeszkolonych ankieterów. 

  

Powyższa metodologia pozwoliła na przygotowanie raportu dotyczącego jakości życia osób chorujących na POChP z 

perspektywy samych pacjentów, uzupełnionego o informacje  pozyskane w trakcie wywiadów z ich lekarzami. 



podsumowanie badania (1/2) 

 Osoby chorujące na POChP mają poczucie alienacji w społeczeństwie. Nisko oceniają stan wiedzy 

społeczeństwa na temat choroby, równocześnie nie czują się rozumiani i akceptowani przez otoczenie. Nie 

czują się komfortowo w miejscach publicznych. 

 

 POChP ma duży wpływ na spadek jakości życia pacjentów. Zdecydowana większość z nich ma problem ze 

sprostaniem codziennym czynnościom, takim jak: wejście po schodach, podbiegnięcie do autobusu, wyjście 

do sklepu, obowiązki domowe, itp. 

 

 Ograniczenia w codziennym życiu wynikają z dolegliwości typowych dla osób chorujących na POChP. Prawie 

wszyscy doświadczają duszności wysiłkowej oraz kaszlu, zdecydowana większość bardzo często skarży się 

również na duszność spoczynkową, świszczący oddech oraz ucisk w klatce piersiowej. 

 

 Prawie wszyscy regularnie mają zaostrzenia choroby, które ich zdaniem są powodowane przede wszystkim 

infekcjami oraz wysiłkiem fizycznym. Co drugi badany wskazuje również stres jako czynnik mający istotny 

wpływ na występowanie zaostrzeń. 



podsumowanie badania (2/2) 

 Prawie wszyscy chorzy deklarują zaufanie do swojego lekarza prowadzącego, jednak nie wszyscy stosują się 

do jego zaleceń, przede wszystkim tych dotyczących zmiany trybu życia.  Pacjentom trudno się przede 

wszystkim przyznać do niewypełniania zaleceń lekarza. Obrazuje to sytuacja, w której tylko 15% 

respondentów deklaruje niestosowanie się do zaleceń związanych ze zmianą stylu życia, jednak w innej 

części wywiadu, aż 21% badanych przyznaje, że pomimo diagnozy, nadal pali papierosy. Opinia lekarzy na 

temat stosowania się pacjentów do ich zaleceń jest zdecydowanie bardziej negatywna niż opinia samych 

pacjentów. 

 

 Pacjenci rozmawiają ze swoim lekarzem prowadzącym przede wszystkim na temat swojego stanu zdrowia, 

działania przepisanych leków oraz stosowania się do zaleceń lekowych. Tylko co trzeci pacjent deklaruje 

pojawienie się w rozmowach z lekarzem tematów związanych ze zmianą stylu życia oraz z jego 

samopoczuciem psychicznym. Badania pokazują duże znaczenie obszaru samopoczucia psychicznego w 

codziennym funkcjonowania chorych, równocześnie wskazują na niedobór tego tematu w trakcie wizyt 

kontrolnych u lekarza prowadzącego. 
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Postrzeganie POChP 



Skojarzenia z POChP 

„Cień” – wspomnienie dawnego życia 

Duszności – kłopoty, problemy z oddychaniem 

Codzienne niedogodności – kłopoty ze zmianą stylu życia 

Koszty – wysokie ceny leków oraz często konieczność 
rezygnacji z pracy 

POChP 

Małe sukcesy – panowanie nad chorobą, odzyskanie części 
sprawności 

Wiele negatywnych skojarzeń z chorobą i jej wielki 
wpływ na życie badanych 



Definicja POChP 

Definicja jest dość spójna, choć lekarze często nie dostrzegają psychologicznego i 
społecznego aspektu choroby, który ma wielki wpływ na motywację badanych do leczenia. 

Problem z oddychaniem, problem  
z płucami, zmniejszenie pojemności 
płuc, ból w klatce piersiowej 

Mniejsza wydolność 

Skutek własnych „grzechów” 

Lekarze 
  

*słowami respondentów 

Wcześniejsza „starość” 

Pacjenci 



Skojarzenia z POChP 

„Cień” – wspomnienie dawnego życia 

Duszności – kłopoty, problemy z oddychaniem 

Codzienne niedogodności – kłopoty ze zmianą stylu życia 

Koszty – wysokie ceny leków oraz często konieczność 
rezygnacji z pracy 

POChP 

Małe sukcesy – panowanie nad chorobą, odzyskanie części 
sprawności 

Wiele negatywnych skojarzeń z chorobą i jej wielki 
wpływ na życie badanych 



Postrzegany przebieg choroby 

Rozwój choroby i  jej wpływ na samopoczucie nie zawsze przebiega tak samo.  
Widać jednak wyraźnie wspólne przełomowe momenty. 

Diagnoza z zaskoczenia 
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Postrzegany przebieg choroby 

•Okres „przed chorobą” jest zwykle idealizowany przez badanych – jest to zwykle wynik porównania z obecnym 
stanem zdrowia (rozmawialiśmy z pacjentami w zaawansowanym stadium choroby z różnym poziomem kontrolowania 
jej objawów) => efekt porównania wzmocniony naturalną tendencją Polaków do mówienia „kiedyś było lepiej” 
•Widać jednak, że przywiązywali dużą wagę do postrzegania siebie jako aktywnych, biorących udział w życiu 
zawodowym, rodzinnym, znajomych. 
 

Perspektywa pacjentów i lekarzy 

Ludzie w sile wieku 
•wszyscy badani deklarują, że wiedli aktywny tryb 
życia; pod względem wykonywanych obowiązków, 
życia zawodowego oraz domowego 
•często związany był on z uprawianiem sportu 
(amatorsko lub nawet półwyczynowo) 
•równocześnie badani otwarcie przyznają się do 
palenia papierosów 

1 przed chorobą 

Aktywność, radość, optymizm 
•okres wiązany z optymizmem, radością, czerpaniem 
z  życia a także ze spełnianiem się, byciem 
odpowiedzialnym, odnoszeniem pewnych sukcesów, 
lub po prostu z radzeniem sobie w życiu 

Poprawne relacje z otoczeniem 
•„średnia krajowa” – osoby spędzają więcej czasu z 
rodziną, szczególnie najbliższą, ale również chętnie 
uczestniczą w życiu społecznym 



Postrzegany przebieg choroby 

Szczególnie osoby palące papierosy od dawna i regularnie, doświadczają silnych pierwszych objawów POChP.  W ich 
postawie dominuje jednak deprecjonowanie objawów. Dopiero regularnie występujące objawy skłaniają do podjęcia 
leczenia. 

Perspektywa pacjentów i lekarzy 

Niepokojące sygnały 
•badani skarżą się na powtarzające się 
problemy z oddychaniem, kłopoty ze 
spaniem, ciężki kaszel – szczególnie rano po 
obudzeniu się 
•dostrzegają również obniżenie wydolności 
organizmu, częstsze zadyszki 
•do wymienianych objawów czasem 
zaliczają także problemy ze snem 

2 pierwsze ataki 

Tłumaczenia i bagatelizowanie 
•bagatelizowane objawy 
•często wymyślają wytłumaczenia 
pogarszającego się stanu zdrowia – 
zazwyczaj tłumaczenie dotyczy palenia 
papierosów , ale nie jest wiązane z trwałym 
pogorszeniem się stanu zdrowia 
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Powtarzające się sygnały 
•dopiero regularnie powtarzające się sygnały 
skłaniają pacjentów do pójścia do lekarza 
•istotnym czynnikiem jest również inicjatywa 
bliskich i rodziny namawiających do pójścia 
do lekarza 

+ 



Postrzegany przebieg choroby 

Wstyd przed chorobą oraz niechęć do mówienia o niej są dość powszechne w przypadku POChP. Co więcej, ten 
efekt pogłębia się w miarę pogarszania się stanu zdrowia pacjenta. 

Perspektywa pacjentów i lekarzy 

3 diagnoza 

Niedowierzanie 
•często odczuwany szok i niedowierzanie 
•często pojawia się poczucie bycia oszukanym w 
przypadku wcześniej innej diagnozy, np: astma, 
lub odkrycia choroby przez przypadek 
•badani mówią również o przygnębieniu, smutku, 
zwątpieniu 

Ani słowa otoczeniu 
•pacjenci opowiadają o diagnozie swoim najbliższym, często jednak nie opowiadają o swojej 
chorobie nikomu innemu 
•szczególnie obawiają się reakcji osób z pracy (np.: utrata pracy) oraz sąsiadów, dalszej rodziny 
(np.: społeczna „łatka” niepełnosprawności, albo kombinowania – „załatwione zaświadczenie o 
ciężkiej chorobie”) 

Sprawdzam lekarza 
•dość powszechne jest sprawdzanie lekarza, 
wyszukiwanie informacji na własną rękę 
•dość częste jest poczucie niedoinformowania 



Postrzegany przebieg choroby 
Perspektywa pacjentów i lekarzy 

4 zaprzeczenie 

Żadnych zmian 
•widać to najsilniej w obrębie stylu życia – 
podejmowanych aktywności i ich 
intensywności (praca, dom, hobby) oraz 
palenia papierosów 

Nadal ani słowa otoczeniu 
•bez zmian, choć prawdą jest, że rzadko rozmawiają 
o chorobie z bliskimi 
•często ukrywają chorobę – szczególnie przed 
dalszymi znajomymi, dalszą rodziną 
 

Nie wiem czy wierzyć lekarzowi 
•jednym z mechanizmów zaprzeczania chorobie jest 
podważanie lub deprecjonowanie ostrzeżeń lekarza 
•silny wpływ na ten efekt mają również sami lekarze 
(jeśli nie potrafią wywrzeć wpływu na pacjenta – 
patrz dalej) oraz niska wiedza i mało informacji 
medialnych o samej chorobie 

Nie jestem chory 
•częste podejście do choroby u osób we 
wcześniejszym stadium rozwoju choroby 
•niska uciążliwość choroby na samym jej początku 
powoduje, że badani zaczynają deprecjonować 
chorobę i jej wpływ na ich życie, nie przyznają się 
do niej przed samym sobą, nie stosują się do 
zaleceń lekarza 



Postrzegany przebieg choroby 

Odziaływanie ataków wskazuje na trzy  aspekty. 
Po pierwsze siłę samej choroby,  jej destruktywny wpływ na pacjentów. 
Po drugie również brak świadomości samych pacjentów dotyczący tego co ich czeka, czym grozi nieleczenie POChP 
– gwałtowne ataki są nie tylko ciężkim przeżyciem, ale też sporym zaskoczeniem. 
Ten element łączy się również z trzecim wnioskiem – istotną rolą lekarzy oraz producentów leków w edukacji pacjentów 
– edukowanie pacjentów, pokazywanie im czym jest POChP oraz czemu służy konsekwentna terapia zanim dojdzie do 
pogorszenia stanu zdrowia, są bardzo ważnymi elementami terapii. 

Perspektywa pacjentów i lekarzy 

5 pogorszenie się stanu zdrowia 

Ataki 
•pogorszenie się stanu zdrowia ma związek przede 
wszystkim z pojawiającymi się atakami duszności 
•dotyczy to również pogarszającej się wydolności 
organizmu – obserwowanej szczególnie podczas 
wykonywania codziennych aktywności 

Choroba, która uczy pokory 
•badani mówią o POChP  jako o chorobie, która uczy 
pokory, uczy jak dbać o siebie 
•silny wpływ wywierany na życie badanych 
powoduje, że respondenci muszą dostosować do niej 
swoje życie 
•pacjenci również często mówią, że strach przed 
kolejnym atakiem jest jednym z elementów, który 
motywuje ich do regularnego i konsekwentnego 
leczenia się 



Postrzegany przebieg choroby 
Perspektywa pacjentów i lekarzy 

6 Podjęcie terapii 

Powolne zmiany 
•konsekwentne pilnowanie terapii daje efekty – na 
początku wolno następujące, ale potem coraz 
wyraźniejsze. 
•pacjenci mówiąc o swoich odczuciach wyliczają: 

• zmniejszenie częstotliwości brania leków 
• brak ataków duszności 
• możliwość podjęcia ograniczonej 

aktywności fizycznej (np.:  spacery, mniej 
wymagająca praca) 

Strach przed chorobą 
•strach przed chorobą, a szczególnie przed atakami 
jest jednym z najczęściej wymienianych powodów 
podjęcia konsekwentnej terapii 
 
Trudne wyrabianie nawyków 
•nauczenie się nowego stylu życia, wyrobienie  
nawyku polegającego na braniu leków o 
odpowiednich porach, posiadania ich zawsze przy 
sobie to olbrzymie wyzwanie dla pacjentów – 
szczególnie w pierwszej fazie choroby 
•jest to również jeden z obszarów, w których oczekują 
wsparcia i pomocy 
•również lekarze wskazują, że nauczenie się przez 
pacjentów nowych umiejętności jest trudne na 
początku choroby – często problemem jest 
prawidłowe używanie inhalatorów 

Rzucanie palenia 
•jeden z trudniejszych elementów terapii 
•wielu pacjentów-palaczy nie potrafi zdecydować 
się na ten krok; wielu również podchodzi do tej 
decyzji po kilka razy (bez sukcesu) 
•to również jest obszar, w którym wielu pacjentów 
poszukuje pomocy 

Istotna rola lekarza 
•odpowiednie podejście do pacjentów ma 
kluczowe znaczenie dla motywacji pacjentów do 
wprowadzania zmian w ich życiu (omówienie 
tematu roli lekarza poniżej) 
 



Postrzegany przebieg choroby 

Konsekwencja, rutyna i akceptacja ograniczeń są powtarzane jak mantra przez pacjentów dobrze radzących sobie z 
kontrolowaniem objawów choroby. To 3 filary, na których budują oni obecnie swoje codzienne życie. 
Warto zaznaczyć, że o ile w przypadku terapii lekarze informują o potrzebie konsekwentnego przestrzegania zaleceń, to kwestie 
akceptacji innego stylu życia i wyrobienia sobie przyzwyczajeń są „odkryciami”, do których pacjenci często dochodzą sami. 
Wsparcie ich w tych obszarach (edukacja, podpowiedzi, porady) może być kluczowe dla powodzenia terapii przyszłych chorych. 

Perspektywa pacjentów i lekarzy 

7 kontrola nad objawami choroby 

„Odzyskiwanie” życia 
•konsekwentna terapia pomaga w powrocie do 
dosyć aktywnego stylu życia 
•pacjenci opowiadają o podejmowaniu pracy (choć 
często mniej wymagającej niż przed chorobą), 
namiastkach sportu (np.: Nordic Walking, spacery po 
niższych górach, krótkie przejażdżki rowerowe) 
•postrzegają wydolność swojego organizmu jako 
słabszą niż przed chorobą, ale trochę lepszą niż 
podczas najcięższych ataków 
 

Rutyna i przyzwyczajenia 
•jest jednym ze sposobów dbania o siebie 
•pacjenci kontrolujący objawy choroby zgodnie 
twierdzą, ze nauczenie się dbania o siebie (pory 
przyjmowania leków; podejmowane aktywności) jest 
kluczem do utrzymania konsekwentnej terapii 
•praktycznie wszyscy pacjenci kontrolujący objawy 
choroby opowiadali o „swoich sposobach” na 
nauczenie się nowych zachowań, np.:  
• stawianie leków obok przedmiotów używanych 

codziennie o tej samej porze, np.: ekspres do 
kawy, szczoteczka do zębów 

• trzymanie inhalatora w kieszeni, w której wcześniej 
trzymało się paczkę papierosów,  

• trzymanie leków doraźnych w określonych 
miejscach w domu, w pracy, w aucie i 
powiadomienie najbliższej rodziny gdzie ich w razie 
czego szukać. 

Pogodzenie się z chorobą 
•akceptacja choroby jest postrzegana jako istotna 
część dbania o swoje samopoczucie 
•pacjenci twierdzą, że trzeba zaakceptować nowe 
standardy życia, dostosować się do nich, żeby nie 
cierpieć i nie frustrować się swoimi ograniczeniami 



Postrzegany przebieg choroby 
Perspektywa pacjentów i lekarzy 

8 dalsze pogorszenie stanu zdrowia 

Ciągłe ustępstwa wobec choroby 
•część pacjentów doświadcza dalszego pogarszania 
się zdrowia-dotyczy to głównie kłopotów związanych z 
wydolnością organizmu oraz z oddychaniem podczas 
codziennych aktywności , np.: kłopot z dobiegnięciem 
do autobusu, zadyszka/duszenie podczas spaceru, 
konieczność coraz wolniejszego chodzenia lub 
planowania przystanków/odpoczynków podczas 
wyjścia po zakupy 

Brak wiary 
•badani niepotrafiący kontrolować objawów choroby 
równie często skarżą się na złe samopoczucie, strach 
przed śmiercią, brak wiary w powodzenie terapii 

Brak wsparcia lekarza 
•badani często deklarują również brak wsparcia  ze 
strony lekarza – przejawia się to często w braku czasu 
na rozmowę podczas wizyty, wrażenie niesłuchania 
pacjenta, koncentracji jedynie na przepisywaniu 
leków, braku możliwości zamiany leku na inny (jeśli w 
odczuciu pacjenta on nie działa) oraz braku próby 
dojścia, dlaczego stan pacjenta się pogarsza 

Kłopoty z lekami 
•często wymieniane są również kłopoty z lekami – 
pacjenci często wspominają o wysokich cenach 
leków oraz o wstydzie związanym z zażywaniem 
leków w miejscach publicznych 
•również pamiętanie o posiadaniu leku przy sobie i 
zażywaniu leków są często wymieniane podczas 
badania 
•dodatkowo lekarze zauważają, że badani często 
mają problem – przynajmniej na początku – z 
właściwą obsługą inhalatorów 



Podsumowanie percepcji choroby 

Dynamika 
•Dość spójna dynamika i przebieg choroby. 
•Samo stadium rozwoju choroby ma duży wpływ na postawy pacjentów 
(ataki są motywacją do podjęcia leczenia i stosowania się do zaleceń 
lekarza).  
•Warto podnieść ich motywację do podjęcia konsekwentnej terapii. 

Samopoczucie  
•Choroba ma silny wpływ na samopoczucie badanych. Wiążę się z 
pogorszeniem nastroju, pesymizmem, frustracją. 

Brak wizerunku społecznego choroby 
•Istotny brak świadomości: niska profilaktyka, wstyd przed opinią innych, brak 
wiedzy o chorobie wśród bliskich. 



„JA” z POChP 



22 POChP 
2015 Życie z POChP 

Insighty pacjentów 

POChP 
kaszel 

pogodzenie się z ograniczeniami 
mniejsze możliwości przygnębienie 

strach 
wstyd 

frustracja 
osamotnienie kłopoty finansowe 

duszności 



23 POChP 
2015 

resp., Kraków, mężczyzna, ok 50 lat. 

„To jest historia z filmów Clinta Eastwooda, tylko że 
obejrzana jednego dnia. Tak od jego pierwszych 
filmów, aż do tych ostatnich. 

To człowiek, który był aktywny, twardy, mógł robić 
co chciał. I nagle w ciągu jednego dnia się 
zestarzał. 

Teraz jest stary, niedołężny i nie może sobie na 
wiele pozwolić. A pamięta doskonale, że jeszcze 
przed chwilą był młody i dziarski. 

Stary Clint 
Insighty pacjentów 

osamotnienie 
oceny innych – cham? staruszek? 

ekstremalnie do spożywczaka 

cień poprzedniego życia 

kaszel „anty-społeczny” 
koszty 
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Zdjęcie często wybierane przed pacjentów podczas techniki 
projekcyjnej  jako ilustracja samego siebie w relacji z POChP. 

Sam we mgle 
Insighty pacjentów 

Wielu respondentów w miastach, trochę częściej 
mężczyźni, mówią: 

„To jest moje życie dzisiaj. Czasem muszę 
usiąść i zostać sam, żeby się uspokoić i złapać 
oddech… czasem czuję się wtedy taki 
samotny. Może to i lepiej – nikomu wtedy nie 
przeszkadza mój stan.” 
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2015 Nie mogę dogonić żony 

Insighty pacjentów 

Mężczyzna, Warszawa, około 45 lat. 

„Idziemy z żoną na spacer. 

I ja nagle czuję, że ona mi ucieka, nie mogę 
złapać tchu, żeby dotrzymać jej kroku.  

Proszę: Kochanie, nie pędź tak. 

Ona się odwraca i odpowiada: Ale ja idę 
normalnie, to Ty nie możesz nadążyć…” 
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2015 Już nie mężczyzna w pełni sił 

Insighty pacjentów 

Mężczyzna, Warszawa, około 45 lat. 

„Mam działkę. To chyba ostatnie hobby jakie 
mi zostało. I wie Pan – nie mogę już na niej 
zrobić różnych rzeczy. Ostatnio musiałem 
zięcia prosić, żeby gałęzie przyciął, a ja 
mogłem tylko stać pod drabiną patrzeć jak on 
robi moją robotę. 

Wie Pan, to trzeba na drabinie, z piłą. Tak 
sobie pomyślałem wtedy, że jakby się coś, tfu! 
stało, to powinno się stać mnie, bo mnie to już 
nie szkoda. A on to przecieżby moje wnuki 
same zostawił. To ja powinienem ryzykować, a 
nie na niego to zrzucać” 
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Insighty pacjentów 

Mężczyzna, Warszawa, około 40 lat. 

„Ja tu w okolicy mieszkam od urodzenia. Znam 
wszystkich z klatki. Zawsze było tak, że jak coś 
trzeba to <Panie sąsiedzie> i się pomagało. 

Ostatnio sąsiadka zapytała, czy mogę jej 
pomóc szafkę wnieść na 3 piętro. No nie 
mogłem. Przecież ja nawet jak do siebie na 
czwarte wchodzę, to muszę z przystankami na 
pół piętrach. Musiałem odmówić. 

Tak się popatrzyła na mnie… jakbym ją czymś 
obraził…” 
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2015 Pies wie 

Insighty pacjentów 

Kobieta, Kraków, około 60 lat. 

„Ja zawsze byłam w biegu – wie Pani – zawsze 
wszystko na raz. Aktywna taka byłam. 

A teraz to nawet mój pies wie, że jak idziemy 
na spacer, to nie może biegać, tylko musi na 
mnie co chwilę poczekać aż do niego dojdę. 
Tak powolutku.” 
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Insighty pacjentów 

Mężczyzna, Warszawa, około 50 lat. 

„Tak widzę swoje życie. Taki cień. 

Wszystko co było jest już dla mnie niedostępne. 
Mogę sobie tylko poprzypominać co mogłem 
robić wcześniej, gdzie pójść, co zrobić.  

Teraz głównie siedzę w domu…” 
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Insighty pacjentów 

Mężczyzna, Warszawa, około 45 lat. 

„No są fajne rzeczy – córka mi się parę lat 
temu urodziła. Teraz to oczko w domu. 

Ale nawet to jest z taką zadrą, bo jak idę na 
plac zabaw, to mam problem żeby za nią 
nadążyć. 

Nie mam siły po prostu.” 
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2015 Ekstremalne wyjście do sklepu 

Insighty pacjentów 

Mężczyzna, Warszawa, około 45 lat. 

„Jak idę do sklepu to muszę to sobie 
zaplanować. Do <zieleniaka> już nie dojdę tak 
na raz. 

Teraz muszę sobie to przemyśleć – pierwszy 
przystanek przy trzepaku, bo mogę na chwilę 
usiąść. Drugi przy murze, bo tam się oprę. 
Potem już mam blisko. 

A wie Pan, że jeszcze nie dawno mogłem tam 
dojść z tylko jednym przystankiem? A teraz już 
nie (…)  powietrza mi brakuje…” 



32 POChP 
2015 Mniejsze hobby 

Insighty pacjentów 

Mężczyzna, Kraków, około 50 lat. 

„Uwielbiałem sport. Chodzenie po Tatrach. 
Aktywny byłem zawsze. 

I co z tego zostało…? Brakuje mi kondycji i 
jeszcze od tych leków <spuchłem>. 

Teraz to i tak już jest nieźle – mogę pojechać 
pochodzić – ale tak powoli – po niższych 
pagórkach.  

Dobre i to, ale w moje ukochane góry, to już 
nie pójdę chyba nigdy.” 
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Insighty pacjentów 

Mężczyzna, Warszawa, około 40 lat. 

„Ta choroba uczy pokory. Ja to cały czas 
zapominałem o braniu leków, czasem nie 
miałem ich przy sobie. 

I wie Pan – raz mnie tak załapało pod 
namiotem. Wieczór, ciemno, a ja wyszedłem 
na chwilę i wtedy mnie dopadło. Ja myślałem, 
że się przekręcę, że to już koniec. 

Dobrze, że dzieci usłyszały moje rzężenie, a 
żona od razu się domyśliła i wybiegła z 
namiotu szukać mnie od razu z lekami w ręku. 

Pomogła mi to wziąć, po dłuższej chwili 
zaczęło odpuszczać. 

I wie Pan – potem – obiecałem sobie, że 
nigdy, nigdy nie dopuszczę do takiej sytuacji 
po raz drugi.” 
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Insighty pacjentów 

Wiele osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn,  
w Warszawie i Krakowie. 

„Wstyd tak przy ludziach inhalator wyjąć. Nie 
wiadomo co pomyślą.  

A czasem łapie taki kaszel, że trzeba sobie 
pomóc. Głupio wtedy. Już jak kaszlę, to od 
razu wszyscy się patrzą. A potem ten inhalator 
– jak jakiś gruźlik, czy co.” 
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Insighty pacjentów 

Kobieta, Kraków, około 45 lat. 

„Wie Pani, ja to czasem muszę usiąść w 
autobusie, bo już nie daję rady. Powietrza mi 
brak, zmęczona jestem. I kiedyś usiadłam na 
miejscu dla inwalidy, bo przecież chora jestem. 

Tłok był, starsi ludzie też byli, stali, a ja nie 
byłam w stanie wstać. 

Wie Pani jak ludzie się na mnie nie patrzyli? 

Jak ich trochę rozumiem – nie widać, żebym 
była chora, ale jestem, a oni tego nie wiedzą. 
Nie rozumieją jak to jest.” 
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Insighty pacjentów 

Mężczyzna, Warszawa, około 45 lat. 

„Mam czasem taki atak zadyszki, że muszę 
stanąć w miejscu i poczekać aż mi przejdzie. 

Czasem ktoś przystanie i zapyta: nic Panu nie 
jest? Pomóc jakoś Panu? 

A ja nie mogę złapać tchu… nie mogę przez 
to odpowiedzieć. Tylko próbuję łapać 
powietrze jak ta ryba wyrzucona na brzeg. 

Ta osoba się dopytuje: Coś Panu jest? 

A ja się tylko patrzę, próbuję złapać powietrze i 
nic nie mogę wytłumaczyć. 

Czuję się wtedy jak jakiś staruch, który zaraz 
ma zejść i nic już nie może nawet powiedzieć.” 
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Insighty pacjentów 

Kobieta, Kraków, około 40 lat. 

„Trzeba się nauczyć odpuszczać sobie. 
Rezygnować z różnych rzeczy. Ja na przykład 
musiałam zrezygnować z pracy. Poszłam do 
takiej gorzej płatnej, ale za to mniej 
wymagającej i jakoś daję radę.  

Najgorzej jak ktoś nie potrafi się pogodzić z 
tym, że już pewnych rzeczy nie może.” 
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Insighty pacjentów 

Mężczyzna, Warszawa, około 55 lat. 

„Leki na POChP są drogie. Ja – no muszę się 
przyznać – trochę oszukuję. Moja mama ma to 
samo. I ja dostaję od naszej lekarki leki dla 
mamy z dużą zniżką, bo ona jest kombatantką. 
Dzięki temu obydwoje bierzemy to samo. Mam 
nadzieję, że mama pożyje.” 
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Insighty pacjentów 

Kobieta, Kraków, około 60 lat. 

„Ja dostałam kiedyś taki lek, który mi bardzo 
odpowiadał – pomagał, szybko działał, 
dobrze się po nim czułam. A potem on już nie 
był ze zniżką i jak zobaczyłam ile on kosztuje, 
to powiedziałam, że dziękuje.  

Pomimo wszystko – nie stać mnie na niego 
było. Musiałam wziąć tańszy zamiennik…” 
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Frustracja 
Zmiana stylu życia na mniej aktywny przychodzi zbyt wcześnie i dość 
zaskakująco. 

Wizerunek społeczny choroby 
Brak wizerunku choroby powoduje, że trudno jest wytłumaczyć co tak w 
ogóle człowiekowi dolega. 

Samopoczucie, a terapia i lekarze 
Nie wszyscy lekarze dostrzegają istotność zmiany samopoczucia w życiu. 

Ceny leków 
Ceny leków są istotnym obciążeniem domowego budżetu i mają wpływ na 
wybór leków. 



Problemy z terapią 
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Niniejszy rozdział powstał na podstawie 
opowieści z wywiadów indywidulanych (IDI) 
i rozmów w trakcie spotkań grupowych 
(focusy) z pacjentami. 
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Insighty pacjentów 

Obsługa inhalatora 
 
• Zgranie naciśnięcia przycisku/uwolnienia leku i wdechu (z obserwacji lekarzy) 
• Ładowanie inhalatorów (jeśli mają wsadzane kapsułki) – szczególnie out-of-home 
• Kontrolowanie ilości leku/kapsułek/”naboi” – szczególnie pod koniec zapasu 
• Rozgniecenie/przekłucie leku wewnątrz inhalatora (a raczej pewność, że zrobiło się 

to prawidłowo) 

Wstyd 
 
• Związany z przyjmowaniem 

leków doraźnych w 
miejscach publicznych. 
 

Długość działania/częstotliwość przyjmowania leku 
 
• Najlepiej im dłużej tym lepiej – żeby branie leków było jak 

najmniej obciążające 
• W interwale czasowym łatwym do zapamiętania, związanym 

z naturalnym trybem życia pacjentów, np.: raz dziennie – 
rano, raz na tydzień w poniedziałek, raz w miesiącu w 
pierwszy weekend miesiąca, etc. 

Pamiętanie 
 
• Dotyczy szczególnie początkowego stadium 

choroby/terapii, zanim dojdzie do silnych ataków 
duszności 

• Pamiętanie o regularnym zażywaniu leków 
• Pamiętanie o zabieraniu leków ze sobą: wyjścia 

na miasto, do pracy, ale też wycieczki, wakacje 

Wśród elementów bezpośrednio związanych z terapią, dużo jest elementów związanych z inhalatorami – od obsługi 
samego urządzenia po jego rolę w codziennym życiu. Warto zauważyć, że istnieje przestrzeń nie tylko do pracy nad 
samym inhalatorem, ale też nad komunikacją na opakowaniu, elementami, które mogą przypominać o zażywaniu 
leku, etc. 



44 POChP 
2015 Problemy z terapią 

Lekarz, alergolog, Warszawa => opinia często 
powtarzana przez innych lekarzy 

„Ja mam tutaj w szufladzie takie przykładowe 
inhalatory. Jak ktoś do mnie przychodzi po raz 
pierwszy, to mu muszę szkolenie zrobić, bo 
ludzie czasem na początku nie mają pojęcia 
jak tego używać.” 

Obsługa inhalatora 

Mężczyzna, Warszawa, około 45 lat 

„Ja to nie zawsze wiem, czy taki lek w 
inhalatorze – takim zamkniętym, to zadziałał. 
Czasem to go nawet nie czuć i nie wiem – jest 
tam jeszcze? Skończył się?” 

Mężczyzna, Kraków, około 50 lat 

„Fajnie, jak widać ile tego leku 
zostało, bo czasem to człowiek w 
ostatniej chwili się kapnie, że mu się 
kończy.” 

Mężczyzna, Kraków, około 50 lat 

„Wsadzenie tych kapsułek nie jest 
trudne, ale jak się jest poza domem, 
to czasem jest trudno. Fajnie jakby to 
było trochę tak jak w pistolecie – z 
takim magazynkiem.” 

Lekarz, alergolog, Warszawa => opinia często powtarzana przez innych lekarzy 

„Kiedyś przyszła do mnie kobieta z inhalatorem, skarżąc się, że on nie działa. Po 
rozmowie okazało się, że kapsułki włożyła do środka tylko raz, na samym 
początku....” 
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Długość działania/częstotliwość 
przyjmowania leku 

Mężczyzna, Warszawa, około 45 lat 

„Im rzadziej tym lepiej. 

Im mniej kłopotu z zażywaniem, tym 
łatwiej.” 

Mężczyzna, Kraków, około 50 lat 

„Raz dziennie byłoby w porządku.  

Raz na tydzień jeszcze lepiej. 

Raz na miesiąc, to byłby już bajka.” 

Pamiętanie 

Kobieta, Kraków, około 45 lat 

„Mi się udaje takie recepty dostawać na kilka 
miesięcy do przodu, to sobie od raz zapas kupuję i 
mam jeden w domu, i drugi w pracy – dzięki temu 
nie mam tak, że zapomnę zabrać.” 

Kobieta, Kraków, około 45 lat 

„Nie chodzi tylko o to, żeby 
zażywać leki jak najrzadziej, ale też 
żeby to łatwo było zapamiętać.” 

Kobieta, Kraków, około 60 lat 

„Trzeba sobie ułatwiać życie – postawić leki 
gdzieś, gdzie zawsze będą pod ręką – przy 
kawie, albo na specjalnej półeczce od leków.” 

Kobieta, Kraków, około 45 lat 

„Ja sobie robię listę rzeczy do zabrania na  wycieczkę 
i inhalator jest zawsze na pierwszym miejscu.” 

Wstyd 

Mężczyzna, Warszawa, około 50 lat 

„Głupio tak czasem brać leki  
w autobusie… jakoś to trzeba 
zasłonić, żeby ludzie się nie patrzyli. 
Dobrze jak inhalator mieści się  
w ręku.” 

Kobieta, Kraków, około 45 lat 

„Dziwnie tak przy ludziach 
brać leki – szczególnie jak te 
doraźne trzeba wziąć na 
szybko. .” 
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Wsparcie 
•Pacjenci z POChP jednoznacznie wskazują na potrzebę wsparcia – tak 
emocjonalnego, jak i dostarczenia wiedzy.  
•Jest duża przestrzeń dla producentów leków, by wspierać pacjentów, od 
dostarczania im wiadomości o chorobie, podpowiedziach jak sobie pomóc, 
aż po wsparcie emocjonalne. 

Wsparcie procedury leczenia 
•Pamiętanie o zażywaniu leków i wyrobienie sobie odpowiednich nawyków 
jest jednym z elementów, które mogłyby pomóc pacjentom szybciej wejść w 
etap „konsekwentnej terapii”.  
•Podpowiedzi, ale również urządzenia i aplikacje (alarm, przypomnienia) 
mogłyby być dodatkowym wsparciem dla pacjentów. 



Relacje z lekarzem 
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Niniejszy rozdział powstał na podstawie 
zarówno opowieści pacjentów o lekarzach, 
jak i wywiadów z samymi lekarzami. 
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Wiedza i umiejętność 
wysłuchania, wspierania 

niezaangażowany w kwestie 
„miękkie” 

Narzucanie reguł, ale również 
wspieranie, słuchanie 

pozytywny wpływ na motywację 
pacjentów 

Demotywator 

Wspierający Niezaangażowany Autorytarny 
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Wspierający 

Opis 
o archetypy mędrca i opiekuna 
o wiedza i umiejętność jej przekazywania 

• potrafi wytłumaczyć czym jest 
choroba, na czym polega 

• z wyprzedzeniem opowiada o 
dolegliwościach –pacjent nie jest 
zaskakiwany rozwojem choroby. 

o potrafi okazać troskę, pocieszyć 
o nie nakazuje, nie naciska za bardzo – 

pozwala dorosnąć do pewnych decyzji 

(Sage) 
z ec 

(Caregiver) 
Opiekun 

Archetypy Wspierający 

Postawy pacjentów 
o popularny i lubiany 
o szczególnie doceniana umiejętność 

przekazania wiedzy i ciepło,  
o kontakt z lekarzem równoważy 

poczucie osamotnienia 
 
Ikony 
Doktor Quin 
Mistrz Yoda 
Skłodowska-Curie 
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Autorytarny 

Opis  

o archetyp Władcy, czasem z 
domieszką niektórych cech Mędrca. 

o narzuca porządek terapii, stawia 
wymagania, równocześnie okazuje 
zainteresowanie, zaangażowanie 

o swoim zachowaniem przypomina 
„surowego, ale sprawiedliwego 
kaprala w wojsku” 

o zamiast wsparcia okazuje 
zainteresowanie i potrafi zrozumieć 
problem 

(Sage) 
z ec 

Archetypy 

Postawy pacjentów 
o kontrowersyjny – szanowany lub 

bardzo nielubiany 
o sprawdza się u bardziej 

zadaniowych pacjentów 
o silnym motywatorem dla pacjentów 

są pojawiające się wyniki 
Ikony  
o Darth Vader,  
o Hans Kloss,  
o Wagner (trener siatkówki) 

Autorytarny 

(S ov e r eign) 
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Nie zaangażowany 

Najważniejszą obserwacją z badania jakościowego jest fakt, że ten typ lekarzy wymieniali najczęściej pacjenci, którzy 
jednocześnie najbardziej skarżyli się na ciągle pogarszający się stan zdrowia, postępujący rozwój POChP. 
Wśród pacjentów, którym z powodzeniem udaje się panować nad objawami choroby, ten typ lekarzy występował 
raczej jako wspomnienie lekarza z przeszłości, którego zmienili na innego, z bardziej zaangażowanym podejściem. 

o Lekarze cechujący się przede wszystkim brakiem 
zaangażowania – koncentrują się na przepisaniu 
leków, ale rzadko lub wcale: 

• tłumaczą czym jest POChP i jaki będzie miała 
wpływ na życie pacjenta. 

• motywują pacjentów, wychodzą z założenia, 
że pacjenci sami muszą znaleźć w sobie chęć 
do walki z chorobą.  

Archetypy 

• słuchają badanych – szczególnie ich uwag 
co do działania leków, braku spodziewanego 
efektu, etc. 

• tłumaczą wyniki badań, np.: co oznaczają 
wyniki spirometrii 

o Często zdarza się też pomijanie wywiadu z 
pacjentem i tylko wypisanie recepty. 

•lekarze traktowani jako „opiekunowie” z przymusu 
nie są szanowani, nie są traktowani jako wysokiej klasy 
specjaliści; nawet jeśli potrafią osiągać dobre wyniki 
często wywołują apatię,  
•brak wiary w powodzenie terapii, zagubienie, a w 
efekcie brak konsekwentnego przestrzegania zaleceń 
terapii, co w efekcie może prowadzić do pogorszenia 
stanu zdrowia. 

Postawy pacjentów Niezaangażowany 

brak 
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Kobieta, Warszawa, około 65 lat. 

„Ja mam taką lekarkę – złota osoba. Ona mi 
we wszystkim pomogła. Wytłumaczyła. 
Pocieszyła. Wspierała. 

Wie Pan, ze ja zawsze mogłam do niej 
zadzwonić? Nawet po godzinach pracy. Jak 
mnie się źle zrobiło, albo duszności trafiły. I 
zawsze odbierała. 

A przy papierosach, to powiedziała <Pani do 
tego kochana sama dojdzie. Pani dorośnie do 
tej decyzji. Sama Pani zobaczy, że trzeba 
będzie papierosy rzucić.> 

I nic na siłę. I ja teraz naprawdę rzuciłam.” 
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Mężczyzna, Kraków, około 55 lat. 

„Doktor X mi na początku powiedział <Ja Panu 
powiem jak się trzeba wyleczyć i razem sobie z 
tym poradzimy, ale musi mnie Pan słuchać. A 
jak Pan nie będzie robił, tego co każe, to 
proszę nie marnować mojego czasu i 
poszukać sobie innego lekarza>. 

Wie Pan – ja się trochę przeraziłem, ale potem 
pomyślałem – dobra. Wchodzę w to.  

Czasem trochę strachu było, bo człowiek nie 
wiedział co mu zrobią na następnej wizycie.  

Ale z drugiej strony ten człowiek się starał, 
pytał, słuchał, zawsze można było do niego 
dzwonić. Jak coś było nie tak, to mogłem 
przyjść ot tak, z miasta i on znalazł dla mnie 
miejsca.  

I powoli, powoli – zaczęło się poprawiać. Wie 
Pan – on mną tak pokierował, że z tego 
najgorszego wyszedłem.” 
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Mężczyzna, Warszawa, około 50 lat. 

„Ja mam takiego lekarza… ja nie wiem co tam robi, bo na pewno 
nie leczy. Przychodzę, mówię, że to po tym leku Y, to ja nie bardzo. 
On jakoś źle na mnie działa, nadal mam ataki, może byśmy 
spróbowali czegoś innego. A on tak siedzi, patrzy, jakby go tu nie 
było… i tak od niechcenia, bez żadnego tłumaczenia <to spróbujmy 
Y, tylko większą dawkę>. 

A teraz to już w ogóle się zmądrzyliśmy, sąsiad – taki, dwa bloki dalej 
mieszka – ma to samo. To raz ja jadę na wizytę, raz on. Bierzemy 
kartę swoją i sąsiada, a lekarz nam wypisuje recepty. Bez rozmowy, 
bez sprawdzenia, tak w ciemno.” 
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Zaangażowanie jest kluczem 
•Poczucie osamotnienia, niska wiedza otoczenia o chorobie i związany z nim 
brak akceptacji społecznej powoduje, że pacjenci potrzebują nie tylko 
leków, ale i uwagi, kontaktu społecznego i możliwości opowiedzenia o 
swoich dolegliwościach.  
•Potrzebują osoby, której mogliby opowiedzieć o swoich objawach. 
 
•Chorzy próbują realizować wszystkie elementy w kontakcie z lekarzem. Jest 
to o tyle trudne, że lekarze deklarują posiadanie jedynie 15 minut na wizytę 
pacjenta. 
 
•Wsparcie lekarzy za pomocą odpowiednich materiałów o chorobie, 
ulotek/poradników mogłoby pomóc pacjentom. 



Jakość życia osób chorujących na POChP 
moduł ilościowy 
wyniki badania 

Sopot/Warszawa, sierpień 2015 
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cel badania Ocena poziomu jakości życia osób chorych na POChP. 
Trudności w chorobie z perspektywy pacjenta i  lekarza. 

próba n=200 wywiadów z pacjentami 
n=50 wywiadów z lekarzami 

metodologia P&P 

termin sierpień – wrzesień 2015 

wykonawca PBS  Sp. z o.o. 



charakterystyka 
pacjenta 
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7% 
38% 

32% 

23% 

krócej niż rok czasu 

1 rok – 5 lat 

6-10 lat 

dłużej niż 10 lat 

czas trwania choroby 
charakterystyka pacjenta 

Odpowiadający: wszyscy badani, n=200 

Pacjenci, którzy wzięli udział w badaniu, 

w większości mają stosunkowo długi, 

ponad pięcioletni staż życia z chorobą. 

45% osób deklaruje, że leczy się na 

POChP krócej niż sześć lat, a w tej 

grupie tylko co szósty badany został 

zdiagnozowany w ciągu ostatniego 

roku.  

Od jak dawna leczy się Pan(i) na POChP? 
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44% 
21% 3% 14% 17% 2% 

96% 92% 

74% 71% 

56% 

5% 9% 

duszność 
wysiłkowa 

kaszel świszczący 
oddech 

ucisk w klatce 
piersiowej 

duszność 
spoczynkowa 

zmęczenie/ 
osłabienie 

inne 
dolegliwości 

dolegliwości fizyczne 
charakterystyka pacjenta 
 

Jakie dolegliwości fizyczne w związku z chorobą Pan(i) odczuwa?  
Które z wymienionych objawów uważa Pan(i) za najbardziej dokuczliwe? 
 

Najczęściej odczuwaną i równocześnie najbardziej dokuczliwą dla pacjentów dolegliwością jest duszność pojawiająca się 

w trakcie wysiłku. 

Najbardziej dokuczliwe dolegliwości (duszność wysiłkowa i kaszel) są również tymi, które pojawiają się najczęściej i z 

największą intensywnością (szczegółowy rozkład na następnym slajdzie). 
Odpowiadający: wszyscy badani, n=200 

pi
er

w
sz

e 
w

sk
az

an
ie

 
ko

le
jn

e 
w

sk
az

an
ia

 



62 POChP 
2015 

28% 

34% 

26% 

12% 

34% 

60% 

31% 

28% 

31% 

27% 

19% 

40% 

32% 

23% 

22% 

39% 

28% 

9% 

15% 

21% 

22% 

19% 

codziennie lub prawie codziennie 
kilka razy w tygodniu 
kilka razy w miesiącu 
kilka razy w roku 

nasilenie dolegliwości 
charakterystyka pacjenta 
 

Jak często występuje dany objaw? 

Odpowiadający: badani, którzy doświadczają określonych objawów 

4% 

4% 

7% 

6% 

5% 

31% 

39% 

54% 

46% 

49% 

30% 

54% 

49% 

35% 

42% 

39% 

40% 

11% 

8% 

4% 

6% 

7% 

30% 

bardzo małe raczej małe raczej duże bardzo duże 

Jakie nasilenie ma dany objaw? 

duszność 
wysiłkowa 

kaszel 

świszczący 
oddech 

ucisk w 
klatce 

piersiowej 

duszność 
spoczynkowa 

zmęczenie/ 
osłabienie 

 n=191 

 n=183 

 n=148 

 n=141 

 n=131 

n=10 
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charakterystyka pacjenta 
 

Powiedział(a) Pan(i), że odczuwa duszność w związku z chorobą. Proszę powiedzieć jak się Pan(i) czuje 
w momencie jej odczuwania? Do czego porównał(a)by Pan(i) duszność? 

Odpowiadający: badani, którzy doświadczają duszności 

brak powietrza 
ból w klatce piersiowej 

brak oddechu osłabienie 
brak tchu 

panika 

ucisk 

brak tlenu 

duszę się 

nie mogę złapać oddechu 

strach 

lęk 

 

Pacjenci poproszeni o opisanie swojego 
samopoczucia w trakcie ataku 
duszności, wskazują nie tylko na 
fizyczne objawy, ale bardzo często 
koncentrują się również na emocjach 
związanych z atakiem. Duszność 
kojarzy im się m.in. ze strachem, lękiem 
i paniką. 
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90% 

72% 

44% 

17% 

12% 

9% 

4% 

przeziębienia, zakażenia 
dróg oddechowych 

wysiłek fizyczny 

stres 

zanieczyszczenia 
powietrza 

palenie papierosów 

zmiana leków 

inne 

8% 
38% 

38% 

8% 

1% 
7% 

zaostrzenie choroby 
charakterystyka pacjenta 
 

Odpowiadający: wszyscy badani, n=200 

Ile razy w roku odczuwa Pan(i) zaostrzenie choroby? 
Mamy na myśli sytuacje, w których następuje nasilenie objawów i 
w związku z tym musi się Pan(i) zgłosić do lekarza 
prowadzącego? 

raz w miesiącu raz na kwartał 

raz na pół roku 

raz do roku 

rzadziej 

nigdy nie odczuwam 
zaostrzeń choroby 

Co w Pana(i) przypadku powoduje zaostrzenia 
choroby? 



życie z chorobą 

v 
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Pacjenci cierpiący na POChP doświadczają w codziennym życiu wielu ograniczeń, które bardzo często są 

trudne do wyobrażenia dla osoby zdrowej. Zdecydowana większość chorych ma problemy w realizacji zadań 

życia codziennego, nawet tak proste czynności jak wyjście do sklepu po podstawowe zakupy, spacer z rodziną, 

czy wykonywanie obowiązków domowych stanowią dla nich bardzo często wyzwania niemożliwe w realizacji. 

 

Chorzy zwracają uwagę na niską wiedzę społeczeństwa na temat POChP. Jedynie co dziesiąty badany jest 

zdania, że Polacy mają jakąkolwiek wiedzę na temat ich choroby. Ma to silny wpływ na poczucie niezrozumienia 

chorych przez społeczeństwo, bardzo często czują się nieakceptowani. Akceptacja w tym przypadku ma 

szczególne znaczenie, bowiem specyfika choroby powoduje, że ataki pojawiają się również w miejscach 

publicznych. Prawie 40% pacjentów sygnalizuje, że musi skorzystać czasami z miejsca dla osoby 

niepełnosprawnej  w komunikacji publicznej, a nie zawsze jest to zrozumiałe dla osób postronnych. 

 

 

Chory na POChP, a otoczenie 
życie z chorobą 
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Mam problemy z podbiegnięciem 
do autobusu, który czeka na przystanku. 

Wchodząc po schodach muszę robić przerwy, żeby 
wejść na górę. 

Kiedy spaceruję z innymi – oni muszą się 
dostosować do mojego, wolnego tempa 

chodzenia. 

Nie mogę wykonywać niektórych obowiązków 
domowych i muszę prosić domowników, 

by wykonali je za mnie. 

Muszę planować wyjście na piechotę do sklepu i 
podzielić go sobie na „odcinki” bo jest dla mnie za 

daleko, by przejść go za jednym razem. 

Z powodu choroby czuję się niekomfortowo 
w miejscach publicznych/  

w otoczeniu innych ludzi. 

Na ile zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami: 

13% 

16% 

26% 

32% 

33% 

39% 

63% 

62% 

47% 

45% 

42% 

37% 

low2boxes – suma odpowiedzi zdecydowanie się 
nie zgadzam i raczej się nie zgadzam 

top2boxes – suma odpowiedzi 
zdecydowanie się zgadzam i raczej się zgadzam 

Ograniczenia (1/2) 
życie z chorobą 

Odpowiadający: wszyscy badani, n=200 
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Na ile zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami: 

Muszę usiąść w autobusie na miejscu inwalidy, 
ponieważ nie mam siły stać podczas podróży 

komunikacją miejską. 

Z powodu choroby musiałem przejść na 
rentę/wcześniejszą emeryturę 

Z powodu choroby musiałem 
porzucić swoje dotychczasowe hobby 

Z powodu choroby musiałem 
zmienić pracę na inną, gorzej płatną 

Z powodu choroby musiałem 
ograniczyć kontakt z rodziną /przyjaciółmi 

41% 

62% 

56% 

61% 

74% 

37% 

20% 

20% 

16% 

13% 

low2boxes – suma odpowiedzi zdecydowanie się 
nie zgadzam i raczej się nie zgadzam 

top2boxes – suma odpowiedzi 
zdecydowanie się zgadzam i raczej się zgadzam 

Ograniczenia (2/2) 
życie z chorobą 

Odpowiadający: wszyscy badani, n=200 
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Na ile zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami: 

wiedza a akceptacja 
życie z chorobą 

Odpowiadający: wszyscy badani, n=200 

56% 
22% 

22% 

Osoby z mojego 
najbliższego otoczenia 
posiadają wiedzę na 

temat POChP. 

30% 

42% 

28% 

Społeczeństwo 
akceptuje/toleruje 

chorych na POChP oraz 
ich słabości, ataki. 

10% 

33% 57% 

Społeczeństwo posiada 
wiedzę na temat POChP. 

top2boxes – suma odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam i raczej się zgadzam 

nie wiem/ trudno powiedzieć 

low2boxes – suma odpowiedzi zdecydowanie się nie zgadzam i raczej się nie zgadzam 



leki 
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Pacjenci cierpiący na POChP w czasie choroby zdobywają doświadczenie w korzystaniu z różnych form 

aplikacji leków. Większość badanych miała do czynienia z co najmniej dwoma różnymi typami aplikatorów. 

Najwięcej osób korzystało z inhalatora aerozolowego (3 na 4 badanych), 59% przyjmowało na POChP tabletki, 

58% korzystało z inhalatora proszkowego, który zawierał fabrycznie załadowany lek, a co drugi pacjent (55%) 

używał inhalatora proszkowego, do którego sam musiał wkładać kapsułki z dawką leku. Pacjenci, zapytani o 

łatwość korzystania z poszczególnych typów inhalatorów, wszystkie określają jako raczej łatwe lub 

zdecydowanie łatwe w obsłudze (wyniki powyżej 90%), jednak poproszeni o uszeregowanie typów inhalatorów, 

w kolejności od tych najłatwiejszych, częściej wskazują inhalator aerozolowy niż pozostałe typy. Dla aż 36% 

respondentów, jest to inhalator najprostszy w obsłudze. 

 

Innego zdania są jednak lekarze. Poproszeni o ocenę łatwości korzystania z różnych typów inhalatorów przez 

swoich pacjentów, wskazują inhalatory proszkowe jako mniej problemowe. Zdaniem lekarzy tylko 3 na 4 

pacjentów potrafi prawidłowo posługiwać się inhalatorem aerozolowym. Lekarze zwracają uwagę, że pacjenci 

przede wszystkim mają problem z koordynacją wdechu w momencie uwolnienia dawki lekarstwa. W przypadku 

inhalatorów proszkowych problem ten jest marginalny. 

korzystanie z lekarstw 
leki 
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74% 

przyjmowane leki 
leki 

Jakie rodzaje leków Pan(i) przyjmuje obecnie lub przyjmował(a) w przeszłości? 

Odpowiadający: wszyscy badani pacjenci, n=200, wszyscy badani lekarze, n=50 

inhalator 
aerozolowy 

tabletki/ 
kapsułki 

inhalator proszkowy, 
który zawiera fabrycznie 
załadowany lek 

inhalator proszkowy – 
pojedyncze kapsułki 

inne rodzaje leków 

59% 58% 
55% 

4% 
94% 

Jak ocenia Pan(i) łatwość obsługi inhalatora? 
wykres przedstawia top2boxes – suma odpowiedzi 
zdecydowanie i raczej łatwe  

98% 94% 

75% chorych 
zostało 

przeszkolonych z 
obsługi inhalatora 

przez lekarza 
prowadzącego 

64% lekarzy 
zwraca uwagę 
na problemy z 

obsługa 
inhalatora 

90% 94% 76% 
opinia lekarza 

opinia lekarza opinia lekarza 
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leki 

Czy rodzaj przyjmowanego leku ma wpływa na wygodę korzystania? 

Odpowiadający: wszyscy badani, n=200 

 

Najbardziej wygodna forma aplikacji leku 

35% 
23% 

21% 18% 

inhalator aerozolowy 

tabletki/ 
kapsułki 

inhalator proszkowy, 
który zawiera 
fabrycznie 
załadowany lek 

inhalator 
proszkowy – 
pojedyncze 
kapsułki 

Odpowiadający: pacjenci, którzy uważają, że forma 
aplikacji ma wpływ na wygodę korzystania, n=163 

94% 

7% 

nie tak 
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leki 

Jaką kwotę miesięcznie wydaje Pan(i) na 
leki, które przyjmuje Pan(i) z powodu 
POChP? 

Odpowiadający: badani, którzy doświadczają określonych objawów 

Jak ocenia Pan(i) wydatki, które ponosi w 
związku z zakupem leków na POChP? 

leki są bezpłatne 

do 50 zł 

51 – 100 zł 
101 – 150 zł 

151 – 200 zł 

powyżej 200 zł 

Nie stanowią 
obciążenia dla 

domowego 
budżetu 

Stanowią 
nieznaczne 

obciążenie dla 
domowego 

budżetu 

Są dla mnie 
dużym 

obciążeniem, ale 
jestem w stanie je 

uwzględniać w 
budżecie 

Są dla mnie 
bardzo dużym 
obciążeniem, 

muszę 
rezygnować z 

pewnych rzeczy, 
aby móc ponosić 
wydatki związane 

z ich zakupem 
36% 

31% 24% 

9% 

4% 

25% 

37% 

26% 2% 

6% 

86% lekarzy 
otrzymuje od 

swoich pacjentów 
sygnały o tym, że 

kuracja jest za 
droga 



relacje z lekarzem 
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94% 

39% 

10% 
5% 

Pulmonolog Internista, lekarz rodzinny Alergolog inny 

kontakt z lekarzem 
relacje z lekarzem 

U jakich lekarzy leczy się Pan(i) w związku z POChP? 

Odpowiadający: wszyscy badani, n=200 

93% 

7% 1% 

Który z wymienionych lekarzy jest  Pana(i) głównym lekarzem prowadzącym chorobę? 

 

Poziom zaufania do lekarza 

1% 
4% 36% 59% 

Raczej niskie 

Ani niskie, ani wysokie 

Raczej wysokie 

Zdecydowanie wysokie zaufanie 

95% ma zaufanie 
do swojego lekarza 
prowadzącego 
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Przyjmowanie 
leków 

Dawkowanie 
leków 

Pora 
przyjmowania 

leków 

Zmiany w stylu 
życia 

0% 

0% 

2% 

1% 

1% 

7% 

27% 

27% 

33% 

43% 

72% 

73% 

66% 

48% 

zdecydowanie się nie stosuje raczej się nie stosuje 

raczej się stosuje zdecydowanie się stosuje 

stosowanie się do zaleceń lekarza 
relacje z lekarzem 
 

Odpowiadający: wszyscy badani pacjenci, n=200; wszyscy badani lekarze, n=50. 

99% 

100% 

99% 

91% 28% 

12% 

20% 

30% 

36% 

60% 

42% 

42% 

26% 

28% 

36% 

28% 

10% 

większość się nie stosuje 2 3 większość się stosuje 

88% 

78% 

70% 

36% 

Opinia lekarza Opinia pacjenta 

21% badanych nadal pali papierosy! 
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Czy rozmawia Pan(i) z lekarzem na temat ewentualnych problemów związanych z przyjmowaniem leków i 
stosowania się do zaleceń lekarza, które pojawiają się w trakcie terapii? 

rozmowa z lekarzem 
relacje z lekarzem 
 

Odpowiadający: wszyscy badani, n=200 

74% 

8% 
1% 

2% 

15% 

tak, lekarz sam pyta mnie o 
ewentualne trudności

  

tak, jednak zawsze to 
ja wychodzę z 

inicjatywą takiej 
rozmowy 

nie, kiedy wspominam o 
trudnościach, lekarz nie 

podejmuje rozmowy 

nie, uważam, że 
powinienem/ powinnam 

stosować się do zaleceń 
lekarza bez względu na 

ewentualne trudności
  

nie, nie ma takiej potrzeby, 
trudności się nie pojawiają

  100% rozmawia z 
pacjentami: 
 

88% lekarzy pyta 
o ewentualne trudności 
 
12% pacjentów 
wychodzi z inicjatywą 

zdaniem lekarza 

Odpowiadający: wszyscy badani, n=50 
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relacje z lekarzem 
 

84% 

8% 2% 3% 

93% 

74% 

43% 
35% 31% 

17% 

4% 

Stan zdrowia Działanie leków Stosowanie się do 
zaleceń lekowych 

Stosowanie się do 
zaleceń w stylu 

życia 

Samopoczucie 
psychiczne 

Nowe metody 
leczenia 

Inne 

Na jakie tematy rozmawia Pan z lekarzem prowadzącym? 
 

Odpowiadający: wszyscy badani, n=200 

 

Zdaniem lekarzy rozmawiają oni z 
pacjentami chorującymi na POChP na 
temat całego spektrum zagadnień 
związanych z chorobą, nie tylko o 
kwestiach medycznych, ale również 
związanych z samopoczuciem 
psychicznym i motywacją do zmiany 
stylu życia. 



metryczka 
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8% 2% 

25% 

40% 

23% 
1% 1% podstawowe 

gimnazjalne 
zawodowe 
średnie 
wyższe 
podyplomowe 
odmowa odpowiedzi 

metryczka 

54% 
46% kobieta 

mężczyzna 

14% 

14% 

29% 

23% 

20% 
poniżej 40 lat 

40-50 lat 

51-60 lat 

61-70 lat 

powyżej 70 lat 

7% 3% 
15% 

34% 

40% 

1% 

wieś 

miasto do 50 tys. 
mieszkańców 
miasto 51-200 tys. 

miasto 201-500 tys. 

miasto powyżej 500 
tys. 
nie wiem, trudno 
powiedzieć 

płeć 

wiek 

wykształcenie 

wielkość miejsca zamieszkania 

Odpowiadający: wszyscy badani, n=200 



82 POChP 
2015 metryczka 

34% 

5% 41% 

14% 
3% 2% 1% 

pracuję na 
etacie 
prowadzę 
własną firmę 
jestem na 
emeryturze 
jestem na rencie 

jestem osobą 
bezrobotną 
inne 

odmowa 

1% 
16% 

31% 
21% 

12% 

19% do 500 zł 
501-1000 zł 
1001-1500 zł 
1501-2000 zł 
powyżej 2000 zł 
odmowa odpowiedzi 

sytuacja zawodowa miesięczny dochód netto na osobę 

Odpowiadający: wszyscy badani, n=200 



W celu uzyskania szczegółowych 
informacji – skontaktuj się z nami.  
Z chęcią odpowiemy na pytania 

również podczas spotkania. 

Dziękujemy za uwagę 

81-812 Sopot 
ul. Junaków 2 
Tel.: (48-58) 550 60 70 
Fax: (48-58) 550 66 70 
kontakt@pbs.pl 
www.pbs.pl 
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