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Jakość życia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Quality of life of children with cerebral palsy

Elżbieta Topór, Wojciech Kułak

Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

STRESZCZENIE
Mózgowe porażenie dziecięce stanowi jedną z najpowszech-
niejszych neurologicznych przyczyn niepełnosprawności wśród 
dzieci, a poprzez to w znacznym stopniu wpływa na jakość ich 
życia. Najprostsza definicja jakości życia określa ją jako dobry 
stan fizyczny, psychiczny i społeczny. Mózgowe porażenie dzie-
cięce jest niejednolitym zespołem chorobowym przez co funk-
cjonowanie biologiczno- psychiczno- społeczne tych pacjentów 
ma różny wymiar. W związku z tym jakość życia dzieci z móz-
gowym porażeniem dziecięcym możemy podzielić na zależną od 
stanu zdrowia pacjenta oraz niezależna od stanu zdrowia. Do 
określenia jakości życia dzieci z mózgowym porażeniem dzie-
cięcym wykorzystywane są liczne kwestionariusze oraz skale, 
takie jak np.: Dziecięca Skala Zdrowia (CHQ), KIDSCREEN, Pedia-
tryczny Kwestionariusz Jakości Życia (PedsQL), CPQOL – Child 
Health Index of Life with Disabilities (CPCHILD). Dzięki informa-
cjom zwrotnym płynącym z wyników badań nad jakością życia 
dzieci z mózgowym porażeniem możemy udoskonalić m.in. ich 
metody leczenia czy stosunki i relacje istniejące miedzy chorym 
dzieckiem a otaczającym je środowiskiem zewnętrznym. 
Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, jakość życia.

ABSTRACT 
Cerebral palsy is one of the most common neurological causes 
of handicap in children, and influences their quality of life. The 
simplest definition of quality of life describes it as physical, psy-
chological and social well-being. Cerebral palsy is inconstant 
disease therefore biological psychological and social function-
ing can have various determinants. According to that the qual-
ity of life of children with cerebral palsy can be divided into 
the dependent on the patients’ health and the independent on 
their health. To describe quality of life of children with cerebral 
palsy, several questionnaires and scales are used eg.: Children 
Health Questionnaire (CHQ), KIDSCREEN, Paediatric Quality 
of Life Questionnaire (PedsQL), Cerebral Palsy Quality of Life-
Child CPQOL – Child, Child Health Index of Life with Disabilities 
(CPCHILD). Thanks to the feedback from the research of quality 
of life of children with cerebral palsy we can improve, among 
other things, their treatment or relations between them and the 
external environment.
Key words: cerebral palsy, quality of life

Mó�gowe poraże��e d��ec�ęce �łac. paralysis cerebralis 
infantum� jes� �o �espół róż�orod�ych objawów chorobo-
wych spowodowa�ych ��epos�ępującym us�kod�e��em 
układu �erwowego, a �włas�c�a �euro�u ruchowego [1]. 
D��ec�om � mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym �owar�ys�y 
s�ereg �abur�e� mo�oryc��ych, a �akże ���e l�c��e �abu-
r�e��a �drowo��e, emocjo�al�e ora� socjal�e. Objawom 
wy��kającym � us�kod�e��a �euro�u ruchowego, �ak�m 
jak ��edowłady ko�c�y�, w�możo�e �ap�ęc�e m�ęś��owe, 
ruchy m�mowol�e c�y �abur�e��a �bor�ośc� ora� rów�o-
wag� �owar�ys�ą �ak�e �abur�e��a, jak: opóź��e��e ro�woju 
psychoruchowego, umysłowego, �abur�e��a �achowa��a, 
�abur�e��a w�roku, słuchu, mowy � padac�ka [2].

C�ęs�ość wys�ępowa��a mó�gowego poraże��a d��e-
c�ęcego w populacj� s�acuje s�ę �a około 2 �a 1000 żywych 
urod�e�. Os�acowa�o, �ż w �olsce w c�ągu roku rod�� s�ę 
ok. 1200-1300 d��ec�, u k�órych �a pods�aw�e wys�ępują-
cych objawów d�ag�o�uje s�ę mó�gowe poraże��e d��e-
c�ęce [3]. �om�mo ro�woju �ech�olog�� mo���orującej � 
ra�ującej życ�e �oworodków, rów��eż �ych � małą masą 
urod�e��ową, wskaź��k ro�pows�ech��e��a mó�gowego 

poraże��a d��ec�ęcego ��e uległ w�ęks�ym �m�a�om �a 
pr�ełom�e os�a���ch 30 la� [4].

Celem ar�ykułu jes� pr�eds�aw�e��e pr�ykładowych 
kwes��o�ar�us�y, k�óre wykor�ys�ywa�e są do oce�y jako-
śc� życ�a d��ec� � mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym. 
Jakość życ�a według �ch�ppera � wsp. określa samooce�ę 
pacje��a, k�óra �w�ą�a�a jes� � wpływem choroby ora� 
rod�aju s�osowa�ego lec�e��a �a jego fu�kcjo�owa��e 
�a płas�c�yź��e f��yc��ej, psych�c��ej ora� społec��ej 
[5]. ��a� f��yc��y pacje��a określają �ak�e c�y���k�, jak: 
objawy chorobowe, wys�ępowa��e ogra��c�e��a ruchomo-
śc�, �akres wyko�ywa��a c�y��ośc� �w�ą�a�ych � życ�em 
cod��e��ym. C�y���k� psych�c��e do�yc�ą eleme��ów 
życ�a, k�óre od�os�ą s�ę do fu�kcjo�owa��a po��awc�ego 
ora� emocjo�al�ego bada�ego. Na�om�as� �akres spo-
łec��y obejmuje peł��e��e ról �awodowych, rod����ych, 
społec��ych ora� ���erakcje, jak�e �achod�ą w ko��ak�ach 
� ���ym� ludźm� [6].

�odc�as oce�y jakośc� życ�a pacje��ów �ależy rów��eż 
pam�ę�ać aby oce�a �a odbyła s�ę �a dwóch płas�c�y��ach 
– �a jakośc� życ�a w ujęc�u ob�ek�yw�ym �c�yl� fu�kcjo�al-
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�ym pacje��a� ora� sub�ek�yw�ym. W pojęc�u oce�y fu�k-
cjo�al�ej �s���eje �ałoże��e s�a�u �deal�ego, c�yl� �ormy 
�ew�ę�r��ej. Oce�a �ego rod�aju jakośc� życ�a polega �a 
określe��u róż��cy pom�ęd�y �ormą, a �s���ejącym s�a�em 
pacjenta.

Oce�a sub�ek�yw�ej jakośc� życ�a op�era s�ę �a �s���e-
��u ��w.: kry�er�ów wew�ę�r��ych �p. jak.: po�r�eby, oc�e-
k�wa��a, mar�e��a, amb�cje. �o��om, w jak�m bada�y jes� 
w s�a��e je �aspoko�ć c�y os�ąg�ąć ora� �w�ą�a�y � �ym 
jego s�a� emocjo�al�y są u�ożsam�a�e � poc�uc�em kom-
for�u życ�a [7].

Jed�ą � me�od �ajc�ęśc�ej wykor�ys�ywa�ych do oce�y 
jakośc� życ�a pacje��ów jes� samooce�a wy��ków lec�e��a 
�RO �Patient-Reported Outcomes�. Jej �akres obejmuje 
ws�ys�k�e aspek�y choroby ora� daje możl�wość os�ąg��ę-
c�a be�pośred��ej op���� pacje��a d��ęk� c�emu wykor�y-
s�ywa�a jes� �arów�o do lec�e��a farmakolog�c��ego, jak 
� rehab�l��acj� [8].

Głów�y eleme��em �ej me�ody badawc�ej jes� pom�ar 
jakośc� życ�a w s�osu�ku do s�a�u �drow�a pacje��a. Oce�a 
jakośc� życ�a �ależ�ej od s�a�u �drow�a �The Health-Rela-
ted Quality of Life – HQRoL� pacje��ów � mó�gowym 
poraże��em d��ec�ęcym jes� o �yle waż�a, �ż uła�w�a bada-
c�om oce�ę efek�yw�ośc� prowad�o�ej �erap�� ora� ewe�-
�ual�ą jej modyf�kację[6,8].

Obec��e oce�a jakośc� życ�a op�era s�ę �a porów�a��u 
jakośc� życ�a ��e�ależ�ej od s�a�u �drow�a � jakośc� życ�a 
�ależ�ej od s�a�u �drow�a �HQRoL� ora� wyekspo�owa-
��u u�yska�ych róż��c. 

Jakość życ�a ��e�ależ�a od s�a�u �drow�a op�suje sa�ys-
fakcje a�k�e�owa�ego � róż�ych d��ed��� życ�a �w�ą�a�e 
�e �drow�em ora� ��e�w�ą�a�e � jego �drow�em. C�y���k� 
�e moż�a sklasyf�kować �a dwa �espoły: środow�skowe 
– oce��ając środow�sko �a�ural�e � społec��ego � osob�s�e 
– oce��ając samopoc�uc�e wew�ę�r��e � społec��e. Oce�a 
jakośc� życ�a �ależ�ej od s�a�u �drow�a pacje��a do�y-
c�y w�elu aspek�ów, gdyż jego samopoc�uc�e odd��ałuje 
��e �ylko �a ko�dycje f��yc��ą chorego ale rów��eż psy-
ch�c��ą, społec��ą � eko�om�c��ą, a popr�e� �o po�wala �a 
percepcję włas�ego s�a�u �drow�a chorego [9-11].

Do oce�y jakośc� życ�a d��ec� � mó�gowym poraże��em 
d��ec�ęcym wykor�ys�ywa�e są kwes��o�ar�us�e ge�e-
ryc��e, badające ogół populacj� be� w�ględu �a wys�ępo-
wa��e � problemy �ypowe dla specyf�c��ych schor�e�, ora� 
kwes��o�ar�us�e swo�s�e, k�óre �os�ały s�wor�o�e � �aadap-
�owa�e do oce�y populacj� do�k��ę�ej ko�kre��ą jed�os�ką 
chorobową, �j. mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym [11]. 
Najc�ęśc�ej wykor�ys�ywa�e kwes��o�ar�us�e ge�eryc��e 
w oce��e jakośc� życ�a d��ec� � mó�gowym poraże��em 
d��ec�ęcym �o: D��ec�ęca �kala Zdrow�a(Child Health 
Questionnaire) �CHQ�, KID�CREEN, �ed�a�ryc��y 
Kwes��o�ar�us� Jakośc� Życ�a The Pediatric Quality of 
Life Inventory ��edsQL�. Kwes��o�ar�us�e swo�s�e s�wo-
r�o�e ora� pr�ys�osowa�e do oce�y jakośc� życ�a �ych 
d��ec� �o pr�ede ws�ys�k�m: The Cerebral Palsy Qua-
lity of Life �C�QOL–Ch�ld�, KID�CREEN – 10, �ed�a-
�ryc��y Kwes��o�ar�us� Jakośc� Życ�a – Moduł poraże��a 
mó�gowego��edsQL – C� module�, Child Health Index 
of Life with Disabilities �C�CHILD�, Lifstyle Asscssment 

Questionnaire �LAQ�, The Modified Caregiver Question-
naire �CQ�. 

KWESTIONARIUSZE GENERYCZNE
Dziecięca Skala Zdrowia (Child Health Questionnaire) (CHQ)
Jes� �o kwes��o�ar�us� ge�eryc��y, s�wor�o�y w celu oce�y 
jakośc� życ�a d��ec�. Kwes��o�ar�us� a�k�e�y wys�ępuje 
�arów�o w wersj� dla rod��ców, jak � w wersj� u�upeł��a-
�ej pr�e� d��ecko. A�k�e�a dla rod��ców składa s�ę � 28 
lub 50 py�a�. Kwes��o�ar�us� d��ecka �budowa�y jes� � 87 
�agad��e�. D��ec�ęca �kala Zdrow�a obejmuje 14 aspek�ów 
�drow�a f��yc��ego ora� psychospołec��ego. Kwes��o�a-
r�us� �e� oce��a m.��.: ogól�y s�a� �drow�a, s�a� �drow�a 
psych�c��ego, ból f��yc��y, �ależ�ośc� rod����e, poc�uc�e 
włas�ej war�ośc�, fu�kcjo�owa��e w środow�sku [11-15]. 
�kala �a jes� �ajc�ęśc�ej wykor�ys�ywa�a do oce�y jako-
śc� życ�a d��ec� � mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym [12]. 
Jej wadą jes� skup�a��e s�ę �a wys�ępowa��u ogra��c�e� w 
życ�u d��ecka [12].

Tab. I. Ocena jakości życia za pomocą kwestionariusza CHQ 
[14] The estimation of quality of life by CHQ quesionnarie

Przykładowe pytania do oceny jakości życia za pomocą 
kwestionariusza dziecięcej Skali Zdrowia CHQ (Child Health 
Questionnaire CHQ). Wersja dla rodzica.

1. Jak ogólnie określiłbyś zdrowie Twojego dziecka?
2. Jak często według Ciebie Twoje dziecko: czuje się samotne; 

reaguje nerwowo; jest zdenerwowane lub zmartwione?
3. Jak często Twoje dziecko odczuwa ból fizyczny lub dyskomfort?
4. W porównaniu do poprzedniego roku, jak ogólnie określiłbyś 

teraz stan zdrowia swojego dziecka?
5. Jak ogólnie określiłbyś stosunki panujące pomiędzy członkami 

Twojej rodziny? 

KIDSCREEN
Kwes��o�ar�us� KID�CREEN wykor�ys�ywa�y jes� do 
oce�y róż�ych grup w�ekowych d��ec� � młod��eży chorych 
w porów�a��u � grupą d��ec� �drowych w �ym samym w�eku 
[16]. �kłada s�ę o� � 52 py�a� �grupowa�ych w 10 bloków 
�ema�yc��ych �ak�ch jak:

1. �amopoc�uc�e f��yc��e�amopoc�uc�e f��yc��e
2. �amopoc�uc�e psych�c��e�amopoc�uc�e psych�c��e
3. Nas�roje � emocjeNas�roje � emocje
4. �os�r�ega��e samego s�eb�e�os�r�ega��e samego s�eb�e
5. N�e�ależ�ośćN�e�ależ�ość
6. Relacje � rów�eś��kam� � życ�e domoweRelacje � rów�eś��kam� � życ�e domowe
7. Ko��ak� � rów�eś��kam�Ko��ak� � rów�eś��kam�
8. Środow�sko s�kol�eŚrodow�sko s�kol�e
9. Akcep�acja społec��aAkcep�acja społec��a
10. Zasoby f��a�sowe [16,17]. Zasoby f��a�sowe [16,17].

KIDSCREEN-10
Formular� KID�CREEN-10 jes� s�osu�kowo �ową me�odą 
badawc�ą służącą do oce�y jakośc� życ�a d��ec� � mó�go-
wym poraże��em d��ec�ęcym. Oce��a o�a róż��ce, jak�e 
wys�ępują pom�ęd�y d��ećm� chorym� �a mó�gowe poraże-
��e d��ec�ęce a �ch �drowym� rów�eś��kam� [12,16].
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pediatryczny Kwestionariusz Jakości Życia (pedsQL)
Kwes��o�ar�us� �edsQL �os�ał opracowa�y do pom�aru 
jakośc� życ�a d��ec� c�erp�ących �a os�re � pr�ewlekłe jed-
�os�k� chorobowe [18]. Zale�ą �ej me�ody pom�arowej jes� 
jej kró�ka forma, składająca s�ę � 23 py�a�. �y�a��a oce��a�e 
są w skal� 5-s�op��owej: gd��e 0 – gdy ��gdy ��e m�ałeś � ��ą 
problemu, a 4 – gdy praw�e �aws�e m�ałeś � ��ą problem. 
D��ec� w w�eku 8-12 la� wra� � rod��cam� oce��ają c��ery 
aspek�y �ch życ�a: fu�kcjo�owa��e f��yc��e, fu�kcjo�owa-
��e emocjo�al�e, fu�kcjo�owa��e społec��e ora� fu�kcjo-
�owa��e d��ecka w s�kole [17-19]. 

�kala �a pos�r�ega�a jes� jako elas�yc��a, umożl�w�a-
jąca �wor�e��e w�elu modułów k�óre pr�yc�y��ają s�ę do 
określe��a jakośc� życ�a w l�c��ych jed�os�kach chorobo-
wych, w �ym mó�gowym poraże��u d��ec�ęcym [17,18]. 
Wadą �edsQL, podkreśla�ą pr�e� ��ek�órych au�orów, jes� 
rac�ej oce�a �aawa�sowa��a choroby ��ż dobros�a�u bada-
�ego pacje��a [20].

KWESTIONARIUSZE SWOISTE
The Cerebral palsy Quality of Life Questionnaire for Children (CpQOL- 
Child)
The C�QOL-Ch�ld jes� swo�s�ym �es�em do oce�y jakośc� 
życ�a d��ec� � mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym. Twórcy 
kwes��o�ar�us�a �budowal� go �a �r�ech bard�o �s�o��ych 
filarach: 

1. Opar�y jes� �a M�ęd�y�arodowej Klasyf�kacj� Fu�k-Opar�y jes� �a M�ęd�y�arodowej Klasyf�kacj� Fu�k-
cjo�owa��a, N�epeł�ospraw�ośc� � �drow�a �ICF – 
International Classification of Functioning, Disability 
and Health�.

2. �ows�ał �a pods�aw�e dośw�adc�e� � bada� m�ęd�y�a-�ows�ał �a pods�aw�e dośw�adc�e� � bada� m�ęd�y�a-
rodowych.

3. W rów�ym s�op��u �rak�uje � oce��a odpow�ed�� u�y-W rów�ym s�op��u �rak�uje � oce��a odpow�ed�� u�y-
ska�e od rod��ców jak � od d��ecka [20].

A�k�e�y wypeł��a�e pr�e� op�eku�ów, od�os�ą s�ę do 
d��ec� w w�eku 4-12 la� � składają s�ę � 66 py�a�. D��ec� w 
w�eku 9-12 la� o�r�ymują włas�y kwes��o�ar�us� � 52 py�a-
��am�[20]. Każde � py�a� w kwes��o�ar�us�u pod��elo�e jes� 
�a s�edem �akresów: dobros�a�u � akcep�acj� społec��ej, 
fu�kcjo�owa��a d��ecka, �drow�a f��yc��ego, dobros�a�u 
emocjo�al�ego, dos�ępu do usług/op�ek� medyc��ej �py�a-
��a sk�erowa�e wyłąc���e do rod��ców�, odc�uc�a bólu ora� 
pos�r�ega��a włas�ego ��wal�d��wa, ogól�ego s�a�u �dro-
w�a w rod����e �py�a��a sk�erowa�e wyłąc���e do rod��ców� 
[13]. �y�a��a sko�s�ruowa�e są w pros�y sposób: „Jak pa�a/
pa�� �da��em d��ecko od�os� s�ę do…”, „ Jak� mas� s�osu-
�ek do…”, � oce��a�e w skal� 9-s�op��owej. ��osowa�e są 
�u �as�ępujące określe��a: 1– jes�/em bard�o ��es�c�ęśl�wy, 
9 – jes�/em bard�o s�c�ęśl�wy lub 1 – ��e jes�/em smu��y, 
9- jes�/em smu��y [20].

C�QOL-Ch�ld jes� kwes��o�ar�us�em k�óry oce��a�y 
jes� w p�śm�e���c�w�e jako �es� wyją�kowo war�ośc�owy 
ora� sol�d�y [20]. Jego doda�kowym a�u�em jes� sko�ce�-
�rowa��e uwag� �a dobros�a��e d��ecka, a ��e po��om�e 
jego ��epeł�ospraw�ośc�. Jed�oc�eś��e poka�uje w jak� 
sposób d��ecko pos�r�ega róż�e aspek�y życ�a [12,20].

�ed�a�ryc��y Kwes��o�ar�us� Jakośc� Życ�a – Moduł 
poraże��a mó�gowego ��edsQL –C� module�

Te� moduł kwes��o�ar�us�a �edsQL s�wor�o�y �os�ał 
�a po�r�eby oce�y jakośc� życ�a d��ec� � mó�gowym pora-
że��em d��ec�ęcym [13]. A�k�e�a pr�e��ac�o�a jes� dla 
d��ec� w �r�ech grupach w�ekowych: 2-4 la�, 5-7 la�, 8-12 
la� ora� dla młod��eży w pr�ed��ale w�ekowym 13-18 la�, 
jed�ak �reść py�a� ws�ys�k�ch kwes��o�ar�us�y jes� bard�o 
podob�a [21].

�kłada s�ę o� � 35 py�a� � od�os� do s�edm�u sfer � życ�a 
chorego: • ak�yw�ośc� w życ�u cod��e��ym, • ak�yw�ośc� 
w s�kole, • porus�a��a s�ę � rów�owag�, • bólu � c�erp�e��a, 
• �męc�e��a, • jed�e��a, • mowy � komu��kacj� [13,16].

Tab. II. Pediatryczny Kwestionariusz Jakości Życia PedsQL – przykładowy raport [18] Pediatric quality of life questonnarie PedsQL- 
an example of report

Funkcjonowanie społeczne (problemy z…) Nigdy Prawie 
nigdy Czasami Często Prawie 

zawsze

1. Utrzymywanie dobrych kontaktów z innymi dziećmi 0 1 2 3 4

2. Niechęć innych dzieci do zabawy z nim lub z nią 0 1 2 3 4

3. Dokuczanie ze strony innych dzieci 0 1 2 3 4

4. Niemożność robienia rzeczy, które mogą robić dzieci w jego/jej wieku 0 1 2 3 4

5. Nadążanie w zabawie za innymi dziećmi 0 1 2 3 4

Tab. III. Kwestionariusz PedsQL moduł porażenia mózgowego(przykład raportu) [17] PedsQL questionnarie cerebral palsy module 
(an example of report)

Mowa i komunikacja (problem z…) Nigdy Prawie 
nigdy Czasami Często Prawie 

zawsze

1.Jest Jej/Mu trudno powiedzieć rodzinie co chce 0 1 2 3 4

2.Jest Jej/Mu trudno powiedzieć innym osobom czego chce 0 1 2 3 4

3.Rodzinie jest trudno zrozumieć Jej/Jego słowa 0 1 2 3 4

4.Innym osobom jest trudno zrozumieć Jej/Jego słowa 0 1 2 3 4
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Child Health Index of Life with Disabilities (CpCHILD)
C�CHILD jes� swo�s�ą skalą, k�óra służy do oce�y życ�a 
d��ec� � dorosłych � mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym. 
Wykor�ys�uje o�a kwes��o�ar�us� a�k�e�y, wypeł��a�y 
pr�e� op�eku�a d��ecka. A�k�e�a �budowa�a jes� � 36 py�a� 
�łożo�ych w s�eśc�u d��ałach, od�os�ących s�ę do: • op�ek� 
osob�s�ej, • po�ycj�, porus�a��a s�ę � ruchl�wośc�, • komu��-
kacj� � relacj� społec��ych, • komfor�u, �as�roju � �achowa�, 
• �drow�a, • ogól�ej jakośc� życ�a.

Kwes��o�ar�us� C�CHILD po�wala oce��ć s�op�e� 
�rud�ośc� wyko�ywa��a pos�c�egól�ych c�y��ośc� � kla-
syf�kuje �o w skal� od be� problemu – do ��emożl�we, ora� 
oce��a po��om wsparc�a ��e�będ�y dla chorego: od ��e�a-
leż�y – do, całkow�c�e �ależ�y od pomocy ���ych [13,21].

Life style Assessment Questionnaire (LAQ)
Kwes��o�ar�us� �e� �ależy do swo�s�ych skal, służących do 
pom�aru ��e�ależ�ośc� f��yc��ej, obc�ąże��a kl���c��ego, 
ruchomośc�, uc�e��a s�ę, obc�ąże��a eko�om�c��ego � ���e-
gracj� społec��ej d��ec� � mó�gowym poraże��em d��ec�ę-
cym [11]. Tes� wyce��o�y jes� �a 100 pu�k�ów, pr�y c�ym 
maksymal�a �ch �lość św�adc�y o �ajw�ęks�ej ��epeł�o-
spraw�ośc� d��ecka. 30 pu�k�ów � m��ej św�adc�y o lekk�m 
upośled�e��u ruchowym d��ecka, �a�om�as� 70 � w�ęcej 
o��ac�a c�ężk�e do�k��ęc�e chorobą [22]. �kala oce��a�a jes� 
jako r�e�el�a � war�ośc�owa, a jej jedy�ym słabym pu�k�em 
jes� brak kwes��o�ar�us�a a�k�e�y do samooce�y d��ecka 
[11].

The Modified Caregiver Questionnaire (CQ)
Jes� �o swo�s�a skala dla op�eku�ów d��ec� � mó�gowym 
poraże��em d��ec�ęcym. Kwes��o�ar�us� oce��a problemy 
ora� sa�ysfakcje wy��kające � ro�woju d��ecka �a c��erech 

płas�c�y��ach: samoobsług�, po�ycj�/pr�em�es�c�a��a s�ę 
d��ecka, komfor�u ora� ���erakcj�. 

Wśród publ�kacj� �a �ema� skal� CQ jako wadę au�or�y 
podkreślają fak�, �ż w głów�ej m�er�e skup�a s�ę �a okre-
śle��u po��omu �rud�ośc� � ogra��c�e� �drowo��ych, �a�o-
m�as� ��e oce��a dobros�a�u bada�ego [11].

�kala Fu�kcjo�al�a Mo�oryk� Dużej �GMFM-66� ora� 
�ys�em klasyf�kacj� Mo�oryk� Dużej �GMFC��

�kale GMFM-66 ora� GMFC� ��e służą do be�pośred-
��ej oce�y jakośc� życ�a d��ec� � mó�gowym poraże��em 
d��ec�ęcym, jed�ak mogą o�e oka�ać s�ę pr�yda��ym �ar�ę-
d��em pomoc��c�ym w oce��e powyżs�ego problemu.

�kala GMFM-66 jes� swo�s�ą skala s�wor�o�ą do oce�y 
eleme��ów mo�oryk� dużej d��ec� � mó�gowym poraże-
��em d��ec�ęcym. �r�e��ac�o�a jes� dla d��ec� w w�eku od 
0 do 16 la� � skup�a s�ę �a ak�yw�ośc�ach � �akresu mo�o-
ryk� dużej, możl�wej do wyko�a��a pr�e� d��ecko w w�eku 
la� 5 [16].

Tes� �e� �budowa�y jes� � 66 �agad��e� ruchowych 
usy�uowa�ych �a p�ęc�u po��omach �rud�ośc�: leże��e � 
obraca��e s�ę; s�ed�e��e; c�worakowa��e � chod�e��e �a 
kola�ach; s�a��e; chod�e��e, b�ega��e skaka��e [16].

GMFC� jes� skalą doda�kową, służącą do klasyf�kacj� 
d��ec� � poraże��em mó�gowym do odpow�ed��ej grupy w 
�ależ�ośc� od �ch w�eku ora� c�ężkośc� poraże��a. �kala �a 
określa p�ęć po��omów mo�ork� dużej, pr�y c�ym po��om 
I określa �ajm��ejs�e ogra��c�e��a, �a�om�as� V– �ajw�ęk-
s�e [16,24].

W jed�ym � bada� �ad jakośc�ą życ�a d��ec� � mó�-
gowym poraże��em d��ec�ęcym [11], pr�eprowad�o�ych 
wśród rod��ców ora� �ch podop�ec��ych do�k��ę�ych �ą 
chorobą, wykor�ys�a�o do bada� �as�ępujące kwes��o�ar�u-
s�e: CHQ, CQ, LAQ, �ODCI. D��ęk� �ym bada��om udało 
s�ę �dobyć �s�o��e ��formacje do�yc�ące życ�a cod��e�-

Tab. IV. Przykładowe pytania z kwestionariusza Lifestyle Assesment Questionnaire for Children(LAQ) [23] Lifestyle Assesment 
Questionnaire for Children(LAQ) – an expamle questions questionnaire

Jak często Twoje dziecko w ciągu ostatniego roku miało 
wizytę u jakiegokolwiek z terapeutów? 0 1 2-12 13-52 53+

Jak często twoje dziecko potrzebowało pomocy w nocy w 
ciągu ostatniego tygodnia? 0 1-3 4-7 8-10 11+

Czy twoje dziecko zwykle potrzebuje pomocy podczas 
wchodzenia i wychodzenia z domu? TAK NIE

Czy masz kogoś wśród rodziny lub przyjaciół do kogo 
możesz się zwrócić o pomoc w razie potrzeby? TAK NIE

do każdej z wymienionych poniżej aktywności wybierz jedną z odpowiedzi, która określi jak dużo pomocy z twojej strony 
potrzebuje normalnie twoje dziecko aby dokończyć poniższe aktywności:

Nie potrzebuje pomocy Potrzebuje niewielkiej 
pomocy Trzeba wykonać to za niego/nią

Mycie rąk

Wstawanie z łóżka

Wchodzenie po schodach

Podnoszenie przedmiotu z podłogi

Otwieranie drzwi
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�ego bada�ych. W �rakc�e weryf�kacj� da�ych wybra�o 
13 �agad��e�, k�óre �ajbard��ej wpływają �a os�ąg��ęc�e 
wysok�ej jakośc� życ�a d��ec�. �ą �o m.��.:

• Zdrow�e f��yc��e – �achowa��e mo�oryk� dużej ade-Zdrow�e f��yc��e – �achowa��e mo�oryk� dużej ade-
kwa��ej do w�eku d��ecka � możl�wość porus�a��a s�ę, 
um�eję��ość kor�ys�a��a �e wsparc�a �jeśl� ko��ec��e�, 
dobry ogól�y s�a� �drow�a

• C�y��ośc� d��a cod��e��ego – od�os� s�ę pr�edeC�y��ośc� d��a cod��e��ego – od�os� s�ę pr�ede 
ws�ys�k�m do ��e�ależ�ośc� w wyko�ywa��u pros�ych 
c�y��ośc� w c�ągu d��a, jak: ub�era��e s�ę, karm�e��e 
c�y �oale�a.

• Komu��kacja – od�os� s�ę do możl�wośc� dobrej komu-Komu��kacja – od�os� s�ę do możl�wośc� dobrej komu-
��kacj� � c�ło�kam� rod���y, rów�eś��ków ora� osób � 
�ajbl�żs�ego o�oc�e��a d��ecka.

• ��ab�l�ość f��a�sowa – od�os� s�ę do możl�wośc� �ara-��ab�l�ość f��a�sowa – od�os� s�ę do możl�wośc� �ara-
b�a��a pr�e� rod��ców ora� pokryc�a kos��ów lec�e��a � 
�akupu ��e�będ�ego spr�ę�u pomoc��c�ego [11].
�ada��a �ego �ypu pomagają w uk�eru�kowa��u 

poprawy ro�woju jakośc� życ�a d��ec� � mó�gowym pora-
że��em d��ec�ęcym �arów�o od s�ro�y pomocy kl���c��ej, 
jak �eż pr�ys�osowa��a środow�ska �ew�ę�r��ego.

I��e bada��a �ad jakośc�ą życ�a d��ec�/młod��eży � 
mó�gowym poraże��em [21] opar�e były �a �ak�ch kwe-
s��o�ar�us�ach jakośc� życ�a jak: C� CHILD, C� QOL-
Ch�ld, �edsQL. Oce��a�e d��ec� były w w�eku 13-18 la�, 
grupę bada�ą s�a�ow�ło 23 d��ec� ora� 23 dorosłychop�e-
ku�ów [21].

�odc�as „eksperyme��u” porus�o�ych �os�ało 15 
spraw �w�ą�a�ych � życ�em d��ec� ora� �ch op�eku�ów. 
Do�yc�yły o�e: �drow�a ora� �m�a� w �drow�u f��yc�-
�ym �osoby o ��żs�ym po��om�e fu�kcjo�owa��em m�ały 
w�ęks�e problemy � rad�e��em sob�e w c�y��ośc�ach 
d��a cod��e��ego�, bólu ora� dyskomfor�u �m�mo �ż ��e 
ws�yscy respo�de�c� odc�uwal� problemy bólowe, jed�ak 
osoby � �ym problemem w�d��ały �o jako c�y���k źle 
wpływający �a jakość �ch życ�a�, akcep�acj� � dobros�a�u 
społec��ego, uc�es���c�wa ��arów�o d��ec� jak � dorośl� 
wyka�ywal� chęć uc�es���c�wa ora� �dobywa��a �owych 

dośw�adc�e��, ��e�ależ�ośc�, dobrego s�a�u emocjo�al-
�ego ora� poc�uc�a włas�ej war�ośc�, akcep�acj� ��epeł�o-
spraw�ośc� ��arów�o d��ec� jak � dorośl� podkreślal� wagę 
akcep�acj� włas�ego s�a�u �drow�a w u�r�yma��u wysok�ej 
jakośc� życ�a�, �aprojek�owa��a środow�ska o�ac�ającego 
chore d��ecko ora� �apew��e��a spr�ę�u rehab�l��acyj�ego, 
dobrych relacj� w s�kole [21].

Każde � pr�eds�aw�o�ych bada� �ad jakośc�ą życ�a 
wyka�uje, jak waż�y jes� �o problem � jak w�ele d��ęk� 
�ak�ej oce��e moż�a os�ąg�ąć ��e �ylko w lec�e��u kl�-
��c��ym pacje��ów, ale �eż w pod�os�e��u s�a�dardów 
życ�a cod��e��ego. Jed�oc�eś��e �dąc �a da�ym� � bada� 
pr�eprowad�o�ych w Irla�d�� [25], możemy w pew�ym 
s�op��u dać wsparc�e � �ad��eję rod��com. Tes�owa��e �a 
pomocą kwes��o�ar�us�a KID�CREEN wyka�ało, �ż d��ec� 
� mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym rad�ą sob�e bard�o 
dobr�e w 9 �a 14 bada�ych c�y��ośc� d��a cod��e��ego. 
�o�a �ym d��ec� � lekk�m s�op��em choroby, w porów�a-
��u � d��ećm� ��edo�k��ę�ym� mó�gowym poraże��em, są 
w s�a��e u�r�ymywać ko��ak�y � rów�eś��kam� w sposób 
god�y pod��wu [25].

pODSUMOWANIE
Osoby do�k��ę�e mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym po�a 
l�c��ym� problemam� �drowo��ym, bard�o c�ęs�o bory-
kają s�ę � pros�ym� c�y��ośc�am� d��a cod��e��ego, k�óre 
w ��ac��ym s�op��u powodują ob��że��e jakośc� �ch życ�a. 
�r�eds�aw�o�e w ����ejs�ej pracy �es�y ora� skale są ��e�wy-
kle pomoc�e w określe��u jakośc� życ�a d��ec� � młod��eży 
� poraże��em mó�gowym. I�formacje �doby�e d��ęk� �ak�ej 
oce��e s�a�ow�ą �owe źródło ce��ych ��formacj�, �arów�o 
�a po�r�eby kl���c��e, badawc�e, jak � dla rod��ca lub op�e-
ku�a d��ecka. �rowad�e��e bada� �ad jakośc�ą życ�a wśród 
d��ec� � mó�gowym poraże��em d��ec�ęcym po�wala �apew-
��ć �m leps�y proces lec�e��a ora� rehab�l��acj�, popraw�ć 
s�op�e� komu��kacj� � rów�eś��kam� ora� fu�kcjo�owa��e 
w społec�e�s�w�e, a popr�e� �ak�e d��ała��a możemy �akże 
pod�os�ć poc�uc�e włas�ej war�ośc� �ych d��ec�.
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