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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ  

ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ 

 

ВВС вроджена вада серця; 

СН серцева недостатність; 

ЯЖ якість життя; 

BP Bodily Pain (інтенсивність болю); 

HADS Hospital Anxiety and Depression Scale (Госпітальна шкала 

для виявлення тривоги та депресії); 

GH General Health (загальний стан здоров'я); 

MH Mental Health (психічний компонент здоров'я); 

MLHFQ Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 

(Мінесотський опитувальник для визначення якості життя 

пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю); 

PF Physical Functioning (фізичне функціонування); 

PH Physical Health (фізичний компонент здоров'я); 

RP Role-Physical  (рольове функціонування, обумовлене 

фізичним станом); 

RE Role-Emotional (рольове функціонування, обумовлене 

емоційним станом); 

SF Social Functioning (соціальне функціонування); 

SF-36 36 Item Short Form Survey (Коротка форма неспецифічного 

опитувальника для визначення якості життя); 

VT Vitality (життєва активність); 

WHOQOL WHOQOL-bref (Скорочена версія опитувальника ВООЗ для 

оцінки якості життя). 
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ВСТУП 

 

Становлення і вдосконалення кардіохірургії в світі дозволило 

поліпшити виживання дітей з вродженими вадами серця (ВВС). Завдяки 

стрімкому прогресу кардіохірургії, 85% дітей з ВВС досягають 

повноліття [1]. Демографічні прогнози передбачають, що кількість 

пацієнтів з ВВС серед дорослих буде помітно збільшуватись [2]. 

Сучасні акценти вдосконалення допомоги пацієнтам з ВВС перейшли 

від педіатричної системи надання допомоги до формування 

раціональної структури кардіологічної служби для дорослих з цією 

патологією [3].  

В Україні активний розвиток дитячої кардіохірургії 

новонароджених з початку 90-х років минулого століття призвів до 

того, що в даний час формується популяція пацієнтів, які не тільки 

перенесли оперативне лікування і вижили після операції, але й 

вимагають оперативного лікування на даний момент. Корекція вади – 

принципово важливе питання для кожного дорослого з ВВС. Однак, в 

системі надання допомоги дорослому населенню, в певних ситуаціях, 

особливо при спірних або суперечливих показаннях до повторних 

коригувальних процедур, зростає роль додаткових критеріїв, що 

дозволяють схилитися або на користь оперативного лікування, або на 

користь неінвазивних медико-психологічних заходів [4]. 

Дослідження якості життя (ЯЖ) в медицині - це унікальний підхід, 

що дозволив принципово змінити традиційний погляд на проблему 
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хвороби і хворого. Якість життя розглядається як пов'язана зі здоров'ям 

інтегральна характеристика фізичного, психологічного та соціального 

функціонування здорової або хворої людини, заснована на його 

суб'єктивному сприйнятті [5]. Кінцевою метою будь-якої терапії є 

збільшення тривалості життя і поліпшення його якості, у цьому зв’язку 

науковці приділяють увагу дослідженню ЯЖ дорослих пацієнтів з ВВС 

та розробці ефективних методів фізичної реабілітації та психосоціальної 

адаптації хворих. За даними деяких досліджень загальна оцінка ЯЖ 

дорослих пацієнтів з ВВС не відрізняється від їх однолітків, але 

відмічається, що близько 15% пацієнтів мають психоемоційні розлади, з 

яких 39 % ніколи не отримували психологічної допомоги [6]. 

Методичний посібник визначення медико-психологічних 

предикторів низької ЯЖ дорослих пацієнтів з ВВС підготовлений в 

Україні вперше і ґрунтуються на результатах науково-дослідної роботи 

«Наукове обґрунтування та удосконалення надання кардіологічної та 

кардіохірургічної допомоги підліткам та дорослим з обструктивними 

вродженими вадами правих відділів серця», що виконується колективом 

ДУ «НПМЦДКК МОЗ України». 

Методичний посібник призначений для дитячих кардіологів, 

кардіохірургів, терапевтів, кардіологів, анестезіологів, психологів, 

лікарів загальної практики-сімейної медицини. 
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МЕТОДИ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Методи психодіагностичного дослідження представлені чотирма, 

адаптованими російською мовою, тестовими методиками:  

 SF-36 - Коротка форма неспецифічного опитувальника для 

визначення якості життя (The 36-Item Short Form Health Survey); 

 MLHFQ - Мінесотський опитувальник для визначення якості 

життя пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (Minnesota Living 

with Heart Failure Questionnaire); 

 WHOQOL - Скорочена версія опитувальника ВООЗ для 

оцінки якості життя (WHOQOL-bref); 

 HADS - Госпітальна шкала для виявлення тривоги та депресії 

(Hospital Anxiety and Depression Scale). 

 

ОПИТУВАЛЬНИК SF-36 

Оцінка ЯЖ за допомогою опитувальника SF-36 складається із 36 

питань, об'єднаних у 8 шкал (додаток № 1). Опитувальник заповнюється 

пацієнтами самостійно. Аналізуються шкали: фізичне функціонування 

(PF), рольове функціонування, обумовлене фізичним станом (RP), 

інтенсивність болю (BP), загальний стан здоров'я (GH), життєва 

активність (VT), соціальне функціонування (SF), рольове функціону-

вання, обумовлене емоційним станом (RE), психічне здоров'я (MH) [7]. 

 Фізичне функціонування (Physical Functioning - PF) відображає 

ступінь, при якій фізичний стан обмежує виконання фізичних 
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навантажень (самообслуговування, ходьба, підйом по сходах, 

перенесення ваги і т.п.). Низькі показники за цією шкалою вказують 

на те, що фізична активність пацієнта значно обмежується станом 

його здоров'я.  

 Рольове функціонування, обумовлене фізичним станом (Role Physical 

Functioning - RP), відповідає впливу фізичного стану на повсякденну 

рольову діяльність (роботу, виконання повсякденних обов'язків). 

Низькі показники за цією шкалою свідчать, що повсякденна 

діяльність значно обмежена фізичним станом пацієнта.  

 Інтенсивність болю (Bodily Pain - BP) характеризує вплив на 

здатність займатися повсякденною діяльністю, включаючи роботу по 

дому і поза домом. Низькі показники за цією шкалою свідчать про те, 

що біль значно обмежує активність пацієнта.  

 Загальний стан здоров'я (General Health - GH) допомагає оцінити 

хворим свій стан здоров'я зараз і перспективи лікування. Чим нижчий 

бал за цією шкалою, тим нижча оцінка стану здоров'я.  

 Життєздатність (Vitality - VT) характеризує відчуття пацієнтом 

повноти сил і енергії або, навпаки, знесилення. Низькі бали вказують 

на стомленість пацієнта, зниження життєвої активності.  

 Соціальне функціонування (Social Functioning - SF) визначається 

ступенем, в якому фізичний або емоційний стани обмежують 

соціальну активність (спілкування). Низькі бали свідчать про значне 

обмеження соціальних контактів, зниження рівня спілкування у 

зв'язку з погіршенням фізичного та емоційного стану.  
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 Рольове функціонування, обумовлене емоційним станом (Role 

Emotional - RE), передбачає оцінку ступеня, в якому емоційний стан 

заважає виконанню роботи або іншої повсякденної діяльності 

(включаючи великі витрати часу та зменшення обсягу роботи, 

зниження її якості тощо). Низькі показники за цією шкалою 

інтерпретуються як обмеження у виконанні повсякденної роботи, 

обумовлене погіршенням емоційного стану. 

 Психічне здоров'я (Mental Health - MH), характеризує настрій, 

наявність депресії, тривоги та є загальним показником позитивних 

емоцій. Низькі показники свідчать про наявність депресивних, 

тривожних переживань, психічне неблагополуччя.  

 

Підсумок і кодування відповідей проводиться стандартизовано, де 

показники кожної шкали варіюють між 0 і 100 (100 представляє повне 

здоров'я) [8]. Перед підрахунком показників 8 шкал проводиться 

перекодування відповідей (перерахунок необроблених балів 

опитувальника у бали ЯЖ), потім для отримання значень кожної шкали - 

підсумок перекодованих відповідей. Розрахунок балів ЯЖ за кожною 

шкалою проводиться за формулою [Е-Min]/[Max-Min]*100, де: Е-

сумарний рахунок шкали, Min-мінімально-можливе значення, Max-

максимально-можливе значення шкали. Для кожної шкали респондента 

по всіх шкалах розраховується Z-рахунок по відношенню різниці 

значення кожної шкали з його середнім значенням в популяції до 

стандартного відхилення. 
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питання шкала загальний показник 

3а Фізичне функціонування 

(Physical Functioning - PF) 
Фізичний компонент  

 Ph sum 3б 

3в 

3г 

3д 

3е 

3ж 

3з 

3и 

3к 

4а Рольове функціонування, обумовлене 

фізичним станом 

(Role Physical Functioning - RP) 

4б 

4в 

4г 

7 Інтенсивність болю 

(Bodily pain - BP) 8 

1 Загальний стан здоров'я 

(General Health - GH) 11а 

11б 

11в 

11г 

9а Життєздатність 

(Vitality - VT) 
Психічний компонент   

Mh sum 9д 

9ж 

9и 

6 Соціальне функціонування  

(Social Functioning - SF) 10 

5а Рольове функціонування, обумовлене 

емоційним станом  

(Role Emotional - RE) 

5б 

5в 

9б Психічне здоров'я  

(Mental Health - MH) 9в 

9г 

9е 

9 
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Для стандартизації значень кожної шкали відображається 50% 

рівень від ідеального здоров'я і однакове стандартне відхилення, що 

дорівнює 10. Проводиться стандартизація умовних показників за такими 

формулами: PH=(Ph sum*10)+50 і Mh = (Mh sum*10)+50 [8].  

 

Отримано також 2 сумарних виміри:  

 

Фізичний компонент (Ph sm), 

що включає: 

Психічний компонент (Mh sm), 

що включає: 

 фізичне функціонування;  життєздатність; 

 рольове функціонування;  соціальне функціонування; 

 біль;  емоційне функціонування; 

 загальне здоров'я.  психічне здоров'я. 

 

 

Обробка результатів опитувальника SF-36. 

1. Значення за шкалою «Фізичне функціонування (Physical Functioning-

PF)»: 

1) Підрахуйте бали, отримані при відповідях на питання: 3a, 3б, 3в, 

3г, 3д, 3е, 3ж, 3з, 3и, 3к 

PF sum = PF63a + PF3б + PF3в + PF3г + PF3д + PF3е + PF3ж + PF3з 

+ PF3и + PF3к 

2) Отриманий сумарний бал перерахуйте за запропонованою 

формулою: PF = ((PF sum-10)/20)*100 
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2. Значення за шкалою «Рольове функціонування, обумовлене фізичним 

станом (Role-Physical Functioning-RP)»: 

1) Підрахуйте бали, отримані при відповідях на питання: 4а, 4б, 4г, 

4д 

RP sum=RP4а+RP4б+RP4г+RP4д 

2) Отриманий сумарний бал перерахуйте за запропонованою 

формулою: 

RP=((RP sum-4)/4)*100 

3. Значення за шкалою «Інтенсивність болю (Bodily Pain-BP)»: 

1) перекодуйте бали, отримані при відповіді на питання №7 та №8, 

відповідно до одного з зазначених ключів. 

А. Якщо дані відповіді на обидва питання, то перекодуйте "сирий" 

бал з кожного питання до одного з зазначених ключів: 

"Сирий" бал 

питання №7 

(BP7) 

 

 

Перерахований 

бал 

(BP7”) 

 

"Сирий" бал 

питання №8 (BP8) 

 

Перерахований 

бал 

(BP8”) 

 

1 6 1 і за умови, щоBP7=1 6 

2 5,4 
1 і за умови, щоBP7 

від 2 до 6 
5 

3 4,2 2 4 

4 3,1 3 3 

5 2,2 4 2 

6 1 5 1 
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B. Якщо дана відповідь на питання №7 і пропущена відповідь на 

питання №8, то перекодуйте "сирий" бал на питання №7 до одного з 

зазначених ключів, перерахунковий бал для питання №8 вказується той 

же, що і для питання №7. 

 

"Сирий" бал 

питання №7 (BP7) 

Перерахований бал 

(BP7 ") 

Перерахований бал 

(BP8 ") 

1 6 6 

2 5,4 5,4 

3 4,2 4,2 

4 3,1 3,1 

5 2,2 2,2 

6 1 1 

 

C. Якщо дана відповідь на питання №8 і пропущена відповідь на 

питання №7, то перекодуйте "сирий" бал на питання №8 до одного з 

зазначених ключів, перерахований бал для питання №7 вказується той 

же, що і для питання №8. 

 

"Сирий" бал 

питання №8 (BP8) 

Перерахований бал 

(BP8 ") 

Перерахований бал 

(BP7 ") 

1 6 6 

2 4,75 4,75 

3 3,5 3,5 

4 2,25 2,25 

5 1 1 
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2) Підрахуйте значення за шкалою за формулою: 

BP = [((BP7"+BP8") -2) / 10]*100 

4. Значення за шкалою «Загальний стан здоров'я (General Health-GH)» 

1) перекодуйте питання №1 по ключу: 

"Сирий" бал 

питання №1 (GH1) 

Перерахований бал 

(GH1 ") 

1 5 

2 4,4 

3 3,4 

4 2 

5 1 

 

2) Перекодуйте питання 11б по ключу: 

"Сирий" бал питання №11б 

(GH11б) 

Перерахований бал 

(GH11б ") 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 

 

3) Перекодуйте питання 11г по ключу: 

"Сирий" бал питання №11г 

(GH11г) 

Перерахований бал 

(GH11г ") 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 
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4) Підрахуйте суму:  

GH sum = GH1"+GH11а+GH11б"+GH11в+GH11г" 

5) Підрахуйте значення шкали за формулою: 

GH=((GH sum-5)/20)*100 

 

5. Значення за шкалою «Життєздатність (Vitality-VT)» 

1) перекодуйте питання 9а по ключу: 

"Сирий" бал 

питання 9а (MH9а) 

Перерахований бал 

(MH9а ") 

1 6 

2 5 

3 4 

4 3 

5 2 

6 1 

 

2) перекодуйте питання 9д по ключу: 

 

"Сирий" бал 

питання 9д (MH9д) 

Перерахований бал 

(MH9д ") 

1 6 

2 5 

3 4 

4 3 

5 2 

6 1 



16 
 

3) Підрахуйте суму: VTsum=VT9а"+VT9д"+VT9ж+VT9и 

4) Підрахуйте значення шкали за формулою:  

VT=((VTsum-4)/20)*100 

 

6. Значення за шкалою «Соціальне функціонування (Social Functioning)» 

1) перекодуйте питання №6 по ключу: 

"Сирий" бал 

питання №6 (SF6) 

Перерахований бал 

(SF6 ") 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 

 

2) Підрахуйте суму: 

SFsum=SF6”+SF10 

3) Підрахуйте значення шкали за формулою: 

SF=((SFsum–2)/8)*100 

 

7. Значення за шкалою «Рольове функціонування, обумовлене емоційним 

станом (Role-Emotional-RE) » 

1) Підрахуйте суму балів, отриманих при відповіді на питання: 5а, 

5б, 5в REsum = RE5а + RE5б + RE5в 

 

2) Підрахуйте значення шкали за формулою: RE=((REsum-3)/3)*100 
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8. Значення за шкалою «Психічне здоров'я (Mental Health - MH)» 

1) Перекодуйте питання 9г по ключу: 

"Сирий" бал 

питання 9г (MH9г) 

Перерахований бал 

(MH9г ") 

1 6 

2 5 

3 4 

4 3 

5 2 

6 1 

 

2) перекодуйте питання 9з по ключу: 

"Сирий" бал 

питання 9з (MH9з) 

Перерахований бал 

(MH9з ") 

1 6 

2 5 

3 4 

4 3 

5 2 

6 1 

 

3) Підрахуйте суму: 

  MHsum=MH9б+MH9в+MH9г"+MH9е+MH9з" 

 

4) Підрахуйте значення шкали за формулою: 

  MH=((MHsum-5)/25)*100 
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9. Значення загальних показників «Фізичний компонент здоров'я 

(Physical health -PH)» і «Психічний компонент здоров'я (Mental Health-

MH)»  

1) Підрахуйте Z-значення по восьми шкалах опитувальника за 

формулами:

PF-Z = (PF - 84,52404)/ 22,89490 

RP-Z = (RP - 81,19907)/33,797290 

BP-Z = (BP - 75,49196)/23,558790 

GH-Z = (GH - 72,21316)/20,16964 

VT-Z = (VT - 61,05453)/20,86942 

SF-Z = (SF - 83,59753)/22,37642 

RE-Z = (RE - 81,29467)/ 33,02717 

MH-Z =(MH - 74,84212)/ 18,01189 

 

2) Підрахуйте значення показника  

«Фізичний компонент здоров'я (PH)» за формулою: 

PHsum=(PF-Z*0,42402)+(RP-Z*0,35119)+(BP-Z*0,31754)+(SF-Z*-

0,00753)+(MH-Z*-0,22069)+(RE-Z*-0,19206)+(VT-Z*0,02877)+(GH-

Z*0,24954) 

PH = (PHsum*10)+50 

 

3) Підрахуйте значення показника  

«Психічний компонент здоров'я (MH) )» за формулою: 

MHsum=(PF-Z*-0,22999)+(RP-Z*-0,12329)+(BP-Z*-0,09731)+ 

(SF*0,26876)+(MH-Z*0,48581)+(RE-Z*0,43407)+(VT-Z*0,23534)+(GH-

Z*-0,01571) 

MH = (MHsum*10)+50 
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МІНЕСОТСЬКИЙ ОПИТУВАЛЬНИК 

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З 

ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ 

 

Мінесотський опитувальник (Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire) використовується для визначення ЯЖ пацієнтів з 

хронічною серцевою недостатністю [5]. Опитувальник представлено в 

додатку 2. 

Методика була розроблена для оцінки впливу серцевої 

недостатності на ЯЖ. Запитання стосуються фізичних симптомів – 

задишки, запаморочення, набряків, порушень сну, психологічних 

симптомів – тривоги та депресії, фізично-соціальної функції, що 

включає ходьбу, підіймання по сходах, роботу по дому, потребу в 

відпочинку та роботі, віддалені від дому поїздки, спільну діяльність з 

родичами та друзями, розваги, сексуальне життя, харчування, а також 

психоемоційних функцій – концентрації уваги, пам’яті, втрати 

самоконтролю та відчуття обтяжливості себе для інших.  

Опитувальник складається з 21 питання та пропонує відповіді на 

кожне питання від 0 до 6, за шкалою Лікерта (Likert Scale). 

Вищезазначені складові якості життя не інтерпретуються окремо, а 

показують сумарний показник ЯЖ.  

В сумі може бути від 0 балів (найвірогідніше свідчить про 

найкращу Z:) до 105 балів (найвірогідніше свідчить про катастрофічно 

низьку ЯЖ. 
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СКОРОЧЕНА ВЕРСІЯ ОПИТУВАЛЬНИКА ВООЗ 

ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

 

Скорочена версія опитувальника ВООЗ для оцінки ЯЖ (WHOQOL-

bref), складається з 26 пунктів[8]. Опитувальник представлено у додатку 

№ 3. При аналізі показників оцінюють наступні чотири широкі сфери, а 

саме:  

 сфера фізичного здоров'я, що включає в себе повсякденну активність, 

залежність від медичної допомоги, біль та дискомфорт, енергійність 

та знесилення, сон та відпочинок, а також можливість продовжувати 

трудову діяльність; 

 сфера психічного здоров'я, що включає самооцінку (як пацієнт оцінює 

свій зовнішній вигляд), переважання негативних або позитивних 

переживань, духовність/релігійність/особисті сподівання, пам'ять та 

увагу; 

 сфера соціальних відносини охоплює особисті стосунки, соціальну 

підтримку та сексуальну активність; 

 сфера навколишнього середовища включає в себе питання, пов’язані з 

фінансовими ресурсами, незалежністю та фізичною безпекою, 

доступністю та якістю медичної допомоги, а також питання, пов’язані 

з кліматом, забрудненням, шумом та транспортом в місці 

проживання. 

 



21 
 

Результати представлені від 0 до 100 балів. Чим вищі бали за 

кожною сферою, тим вищий рівень ЯЖ за цим показником.  

 

Якість життя по доменах розраховується так: 

 сфера 1 фізичного здоров'я = (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 + Q15 + Q16 + 

Q17 + Q18 

 сфера 2 психічного здоров'я= Q5 + Q6 + Q7 + Q11 + Q19 + (6-Q26) 

 сфера 3 соціальних відносини = Q20 + Q21 + Q22 

 сфера 4 навколишнього середовища = Q8 + Q9 + Q12 + Q13 + Q14 + 

Q23 + Q24 + Q25 

На кожного пацієнта дані вказуються в таблиці: 

 

 
Рівняння для підрахунку балів за 

показники в кожній сфері 

«Сирий

» 

показни

к 

Перетворені 

показники 

4-20 0-100 

1 Сфера 

1 

(6-Q3) + (6-Q4) + Q10 + Q15 + Q16 

+ Q17+ Q18 

a. = б: в: 

2 Сфера 

2 

Q5 + Q6 + Q7 + Q11 + Q19 + (6-

Q26) 

a. = б: в: 

3 Сфера 

3 

Q20 + Q21 + Q22 a. = б: в: 

4 Сфера 

4 

Q8 + Q9 + Q12 + Q13 + Q14 + Q23 

+ Q24+ Q25  

a. = б: в: 
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Щоб розрахункова ЯЖ по доменах була однакова, її перераховують 

згідно з формули: 

 

Перераховане    (початкове значення – мін. можливе значення) 

значення   =  

макс. можливе значення 

 

 

домен 

мінімально 

можливе 

значення 

максимально 

можливе 

значення 

максимально. 

можливий 

розмах 

Фізичне  

здоров'я 
7 35 28 

Психічне  

здоров'я 
6 30 24 

Соціальні  

відносини 
3 15 12 

Навколишнє  

середовище 
8 40 32 

 

 

Також можна користуватися відповідними таблицями переведення 

балів: 
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ГОСПІТАЛЬНА ШКАЛА  

ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТРИВОГИ ТА ДЕПРЕСІЇ 

 

Госпітальна шкала для виявлення тривоги та депресії Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS) розроблена для виявлення тривоги 

та депресії у пацієнтів соматичного стаціонару [9]. Даний опитувальник 

містить дві субшкали, які складаються з 14 тверджень (7 - для виявлення 

тривоги та 7 - для виявлення депресії). Опитувальник відображено в 

додатку № 4.  

Пропонується чотири варіанти відповідей, які відображають 

виразність ознаки за наростанням тяжкості симптому від 0 балів 

(відсутність проявів) до 4 балів (максимальна вираженість). При 

інтерпретації даних враховується сумарний показник по кожній 

субшкалі, при цьому виділяється три межі значень:  

0–7 балів – норма;  

8–10 балів – субклінічна виражена тривога/депресія;  

11–21 бали  – клінічно виражена тривога/депресія. 

 

Основними перевагами даної методики є простота, швидкість та 

легкість використання в загальній медичній практиці, а також 

можливість окремої оцінки рівня тривоги та депресії. 
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ПРИКЛАД РОЗРАХУНКІВ 

 

Пацієнт Ілля В., 18 років, діагноз: Вроджена вада серця. 

Функціонально загальний шлуночок за змішаним типом. Мальпозиція 

магістральних судин. Гіпоплазія стовбура легеневої артерії. Виражений 

стеноз легеневої артерії. Артифіційний дефект міжпередсердної 

перегородки. Стан після накладання правостороннього модифікованого 

анастомозу Блелока. Стан після накладання двонаправленого анастомозу 

Гленна, атріосептектомії. СН 2А. 

Оцінка ЯЖ проводилась в кардіохірургічному стаціонарі перед 

операцією накладання тотального кава-пульмонального анастомозу. 

Повторна оцінка проводилась через 6 міс у віддаленому 

післяопераційному періоді. Результати ЯЖ за методикою SF36 до та 

після операції представлені в таблиці 1. 

Показники фізичної активності «Фізичне функціонування (PF)» у 

даного пацієнта з 60 балів до операції зросли до 85 балів після 

хірургічної корекції вади, що свідчить про підвищення повсякденної 

активності пацієнта. Разом з тим, повсякденна діяльність залишається 

ще значно обмеженою через фізичний стан пацієнта, на що вказує 

показник «Рольового функціонування, обумовленого фізичним станом 

(RP)» та показник за шкалою «Життєздатність (VT)», які початково 

були низькими та незначно змінились після операції. Показник за 

шкалою «Інтенсивність болю (BP)» залишився високим та значно не 

змінився, що свідчить про те, що біль не турбує пацієнта. 
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Таблиця 1 

Динаміка показників якості життя до та 6 місяців після 

хірургічної корекції вади серця пацієнта Іллі В., за методикою SF-36 

 

Назва шкали До операції 

(у балах) 

Після 

операції 

(у балах) 

Фізичне функціонування (PF) 60 85 

Рольове функціонування обумовлене 

фізичним станом (RP) 

45 50 

Інтенсивність болю (BP) 80 84 

Загальний стан здоров’я (GH) 30 87 

Життєздатність (VT) 40 55 

Соціальне функціонування (SF) 75 100 

Рольове функціонування обумовлене 

емоційним станом (RE) 

33 68 

Психічне здоров’я (MH) 44 48 

 

Показник за шкалою «Загальний стан здоров'я (GH)» після 

хірургічного лікування збільшився майже втричі, що свідчить про 

значне покращення загального стану пацієнта. Показник за шкалою 

«Соціальне функціонування (SF)» з 75 балів до операції підвищився до 

свого максимуму - 100 балів після хірургічної корекції вади, що свідчить 

про збільшення соціальних контактів та рівня спілкування у зв'язку з 

поліпшенням загального стану здоров’я. Показник за шкалою «Рольове 

функціонування, обумовлений емоційним станом (RE)», також 

підвищився з 33 балів перед операцією до 68 балів після хірургічного 

лікування. Така динаміка свідчить про покращення емоційного фону 
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пацієнта. Однак, значення за шкалою «Психічне здоров'я (MH)» значно 

не змінилося (44 бали до та 48 балів після операції), що вказує на 

наявність ознак депресії, підвищеного рівня тривоги та пригніченого 

настрою. Така ситуація вимагає застосування додаткових уточнюючих 

методик для виявлення порушень психоемоційного стану пацієнта.  

Інтегральні показники ЯЖ, відображені у шкалах, що 

характеризують в цілому фізичне і психічне здоров'я, показали 

покращення фізичного компонента здоров'я PHsum з 42,35балів до 48,22 

балів після оперативного лікування, однак психічний компонент 

здоров'я MHsum виріс менш значимо з 41,36 до 42,58 балів після 

хірургічної корекції ВВС, що в цілому свідчить про підвищення ЯЖ та 

успішно проведене лікування пацієнта Іллі В. 

За методикою MHFLQ ЯЖ пацієнта Іллі В. до оперативного 

лікування склала 44 бала, а після лікування значно покращилася до 8 

балів, що свідчить про зменшення кількості та вираженності скарг 

Основною перевагою цієї методики є простота та швидкість 

використання в медичній практиці, та доступний індивідуальний 

якісний аналіз окремих пунктів ЯЖ для кожного окремого пацієнта. 

За результатами методики WHOQoL-bref пацієнта Іллі В. ми 

отримали наступні показники: найнижчі показники отримали за 

фізичною і психічною сферами та сферою навколишнього середовища, 

що свідчить про низьку повсякденну активність, залежність від 

медичної допомоги, можливий біль та дискомфорт, знесилення, поганий 

сон. Найвищі середні бали були отримані за соціальною сферою, що 
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свідчить про достатньо високий рівень задоволення міжособистісними 

стосунками та високий рівень соціальної підтримки. Серед переваг 

даної методики є розподіл критерію ЯЖ на фізичну, психологічну, 

соціальну сфери та сферу навколишнього середовища. Результати ЯЖ 

за методикою WHOQoL-bref до та після операції представлені в таблиці 

2. 

Таблиця 2 

Динаміка показників якості життя до та через 6 місяців після 

хірургічної корекції вади серця пацієнта Іллі В., за методикою 

WHOQoL-bref 

Сфера 

Рівняння для 

підрахунку балів за 

показниками в 

кожній сфері 

«Сирий» 

Показник 

(в балах) 

перекодовані 

показники 

4-20 0-100 

1 Фізична 

сфера 

(6-Q3) + (6-Q4) + 

Q10 + Q15 + Q16 + 

Q17+ Q18 

A =19 

В =22 

а:11 

в: 13 

а:44 

в:56 

2 Психічна 

сфера 

Q5 + Q6 + Q7 + Q11 

+ Q19 + (6-Q26) 

A=17 

В =24 

а:11 

в: 15 

а:44 

в:56 

3 Соціальна 

сфера 
Q20 + Q21 + Q22 

A =12 

В =12 

а:16 

в: 16 

а:75 

в:75 

4 
Сфера 

навколишнього 

середовища 

Q8 + Q9 + Q12 + Q13 

+ Q14 + Q23 + Q24+ 

Q25 

A =22 

В =12 

а:11 

в: 13 

а:44 

в:56 

 

Примітка: Q – номер питання; А – сирий бал до операції; В – сирий 

бал після операції; а – перекодований бал до операції, в – перекодований 

бал після операції. 
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За результатами методики HADS до хірургічного лікування серця 

тривожність складала 8 балів, що свідчило про субклінічно виражену 

тривогу, депресія складала 4 бала, що було в межах норми. У 

віддаленому післяопераційному періоді (через 6 місяців після операції) 

тривожність зменшилась до 7 балів, а депресія до 2 балів, що свідчить 

про нормалізацію психоемоційного стану пацієнта.  

Підсумовуючи отримані результати на прикладі даного пацієнта, 

слід зазначити  важливість практичного використання методик оцінки 

ЯЖ у підлітків та дорослих з вродженою патологією серця. 

Запропоновані чотири методики у таких пацієнтів є простими, не 

потребують додаткового обладнання та можуть бути використані в 

загальній практиці лікаря-кардіолога для оцінки ефективності та 

успішності проведеної хірургічної корекції ВВС та своєчасного 

виявлення та скерування пацієнтів з психоемоційними розладами до 

лікаря-психолога. Оцінка загального стану у віддаленому 

післяопераційному періоді у пацієнтів з ВВС має обов’язково включати 

опитувальники ЯЖ для моніторингу та покращення даного показника. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Практичне використовування запропонованих методик оцінки 

якості життя у підлітків та дорослих з вродженою патологією серця 

показує позитивний ефект впровадження даної медичної технології в 

практичну діяльність сімейних лікарів, дитячих кардіологів, 

кардіохірургів, терапевтів, кардіологів, психологів та психіатрів які 

надають допомогу такому контингенту хворих. 

2. Всі методики закордонних опитувальників по оцінці якості 

життя адаптовані російською мовою і мають свої практичні переваги 

та незначні недоліки. Показано, що Мінесотський опитувальник для 

визначення якості життя пацієнтів з хронічною серцевою 

недостатністю (MHFLQ) є простим та легким в індивідуальному 

аналізі, але він не дозволяє диференціювати підрахунок складових 

психічного, фізичного та соціального функціонування для певної групи 

пацієнтів. Разом з тим, методики SF-36 та WHOQoL-bref дозволяють 

оцінити окремий влив фізичного, психічного та соціального 

компонентів на якість життя. Основною перевагою методики HADS є 

можливість виділити групи ризику пацієнтів з клінічним рівнем 

тривоги і депресії, та скерувати їх до фахівців медико-психологічної 

служби. 

3. Система медико-психологічної допомоги підліткам та молодим 

дорослим пацієнтам, які були прооперовані з приводу ВВС в дитинстві, 

має включати системні заходи психодіагностики та виявлення групи 
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ризику пацієнтів з низькою якістю життя через психосоціальні 

проблеми. В майбутньому актуальною є розробка психо-корекційних та 

психотерапевтичних стандартів та заходів для даної категорії хворих в 

межах надання допомоги в умовах кардіохірургічних центрів. 
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ДОДАТОК №1 

Опитувальник SF-36 
 

Отвечая на следующие вопросы, обведите одну цифру 

 

 

1. В целом Вы бы оценили состояние Вашего здоровья 

(обведите одну цифру) 

 

Отличное ...........................................  1 

Очень хорошее ..............................  2 

Хорошее .........................................  3 

Посредственное ............................  4 

Плохое ............................................  5 

 

2.Как бы Вы в целом оценили свое здоровье сейчас по сравнению с 

тем, что было год назад. 

(обведите одну цифру) 

 

Значительно лучше, чем год назад 1 

Несколько лучше, чем год назад .... 2 

Примерно так же, как год назад ..... 3 

Несколько хуже, чем год назад ....... 4 

Гораздо хуже, чем год назад ..........  5 

 

 

3. Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, 

возможно, сталкиваетесь в течение своего обычного дня. 

Ограничивает ли Вас состояние Вашего здоровья в настоящее время в 

выполнении перечисленных ниже физических нагрузок? Если да, то в 

какой степени?  

      (обведите одну цифру в каждой строке) 
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 Да, 

значительно 

ограничивает 

Да, немного 

ограничивает 

Нет, совсем 

не 

ограничивает 

A. Тяжелые физические 

нагрузки, такие как бег, 

поднятие тяжестей, занятие 

силовыми видами спорта. 

1 2 3 

Б. Умеренные физические 

нагрузки, такие как 

передвинуть стол, 

поработать с пылесосом, 

собирать грибы или ягоды. 

1 2 3 

В. Поднять или нести 

сумку с продуктами. 

 

1 2 3 

Г. Подняться пешком по 

лестнице на несколько 

пролетов. 

1 2 3 

Д. Подняться пешком по 

лестнице на один пролет. 

 

1 2 3 

Е. Наклониться, встать на 

колени, присесть на 

корточки. 

1 2 3 

Ж. Пройти расстояние 

более одного километра. 
1 2 3 

З. Пройти расстояние в 

несколько кварталов. 
1 2 3 

И. Пройти расстояние в 

один квартал. 
1 2 3 

К. Самостоятельно 

вымыться, одеться. 
1 2 3 
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4. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше физическое состояние 

вызывало затруднения в Вашей работе или другой обычной 

повседневной деятельности, вследствие чего: 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 Да  Нет  

А. Пришлось сократить количество времени, 

затрачиваемое на работу или другие дела. 
1 2 

Б. Выполнили меньше, чем хотели. 1 2 

В. Вы были ограничены в выполнении какого-либо 

определенного вида работы или другой деятельности. 
1 2 

Г. Были ли трудности при выполнении своей 

работы или других дел (например, они потребовали 

дополнительных усилий). 

1 2 

 

5. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше эмоциональное состояние 

вызывало затруднения в Вашей работе или другой обычной 

повседневной деятельности, вследствие чего 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 

 Да  Нет 

А. Пришлось сократить количество времени, затрачиваемого 

на работу или другие дела. 
1 2 

Б. Выполнили меньше, чем хотели. 1 2 

В. Выполняли свою работу или другие дела не так 

аккуратно, как обычно 
1 2 

 

6. Насколько Ваше физическое и эмоциональное состояние в течение 

последних 4 недель мешало Вам проводить время с семьей, друзьями, 

соседями или в коллективе? 

(обведите одну цифру) 

Совсем не мешало.......................  1 

Немного ............................................  2 

Умеренно  ............................................  3 

Сильно ............................................  4 

Очень сильно ..............................  5 
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7. Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за последние 4 

недели? 

(обведите одну цифру) 

Совсем не испытывал(а) ...........   1 

Очень слабую ...............................  2 

Слабую  ............................................  3 

Умеренную .......................................  4 

Сильную  ......................................... 5 

Очень сильную    6 

 

8. В какой степени боль в течение последних 4 недель мешала Вам 

заниматься Вашей нормальной работой (включая работу вне дома или 

по дому)?        (обведите одну цифру) 

Совсем не мешала ........................  1 

Немного .........................................  2 

Умеренно  ......................................  3 

Сильно ...........................................  4 

Очень сильно  5 

 

9. Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и каким 

было Ваше настроение в течение последних 4 недель. Пожалуйста, на 

каждый вопрос дайте один ответ, который наиболее соответствует 

Вашим ощущениям. 

(обведите одну цифру) 

 
Все 

время 

Большую 

часть 

времени 

Часто Иногда Редко 
Ни 

разу 

А. Вы чувствовали 

себя бодрым (ой)? 
1 2 3 4 5 6 

Б. Вы сильно 

нервничали? 
1 2 3 4 5 6 

В. Вы чувствовали 

себя таким(ой) 

подавленным(ой), 

что ничто не могло 

Вас взбодрить? 

1 2 3 4 5 6 
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Г. Вы чувствовали 

себя спокойным(ой) 

и умиротворенным 

(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Д. Вы чувствовали 

себя полным (ой) сил 

и энергии? 

1 2 3 4 5 6 

Е. Вы чувствовали 

себя упавшим(ой) 

духом и 

печальным(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Ж. Вы чувствовали 

себя измучен-

ным(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

З. Вы чувствовали 

себя счастливым(ой)? 
1 2 3 4 5 6 

И. Вы чувствовали 

себя уставшим(ей)? 
1 2 3 4 5 6 

 

10. Как часто за последние 4 недели Ваше физическое или 

эмоциональное состояние мешало Вам активно общаться с людьми 

(навещать друзей, родственников и т.п.)? 

(обведите одну цифру) 

 

Все время  .................................... 1 

Большую часть времени ............. 2 

Иногда ........................................... 3 

Редко                                          4 

Ни разу ......................................... 5 
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11. Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ представляются по 

отношению к Вам каждое из ниже перечисленных утверждений? 

 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 

 
Определенно 

верно 

В 

основном 

верно 

Не 

знаю 

В 

основном 

неверно 

Определенно 

неверно 

а. Мне 

кажется, что я 

более склонен 

к болезням, 

чем другие 

1 2 3 4 5 

б. Мое 

здоровье не 

хуже, чем у 

большинства 

моих 

знакомых 

1 2 3 4 5 

в. Я ожидаю, 

что мое 

здоровье 

ухудшится 

1 2 3 4 5 

г. У меня 

отличное 

здоровье 

 

1 2 3 4 5 
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ДОДАТОК №2 

Опитувальник MLHFQ 

 

Выберете свой ответ в каждой строке и обведите его кружком. 

 

Мешала ли Вам сердечная недостаточность жить так, как хотелось 

бы в течение последнего месяца из-за: 

 

0 баллов - нет; 1 балл - очень мало; 2 балла - мало;  

3 балла - умеренно; 4 балла -много; 5 баллов - очень много. 

 

1 Отёков голеней и стоп 0 1 2 3 4 5 

2 Необходимости отдыхать днём 0 1 2 3 4 5 

3 Трудности подъёма по лестнице 0 1 2 3 4 5 

4 Трудности работы по дому 0 1 2 3 4 5 

5 Трудности с поездками вне дома 0 1 2 3 4 5 

6 Нарушений ночного сна 0 1 2 3 4 5 

7 Трудности общения с друзьями 0 1 2 3 4 5 

8 Снижения заработка 0 1 2 3 4 5 
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9 Невозможности заниматься спортом, 

хобби 

0 1 2 3 4 5 

10 Сексуальных нарушений 0 1 2 3 4 5 

11 Ограничений в диете 0 1 2 3 4 5 

12 Чувства нехватки воздуха 0 1 2 3 4 5 

13 Необходимости лежать в больнице 0 1 2 3 4 5 

14 Чувства слабости, вялости 0 1 2 3 4 5 

15 Необходимости платить за лечение 0  1 2 3 4 5 

16 Побочных действий лекарств 0 1 2 3 4 5 

17 Чувства обузы для родных 0 1 2 3 4 5 

18 Чувства потери контроля за жизнью 0 1 2 3 4 5 

19 Чувства беспокойства 0 1 2 3 4 5 

20 Ухудшения внимания 0 1 2 3 4 5 

21 Чувства депрессии 0 1 2 3 4 5 
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ДОДАТОК №3 

Опитувальник WHOQOL-bref 

 

Пожалуйста, выберите ответ, который покажется наиболее подходящим.  

 

Если вы не уверены, как ответить на вопрос, первый ответ, который 

придет Вам в голову, часто бывает наилучшим. Пожалуйста, помните 

о своих стандартах, надеждах, развлечениях и интересах. Мы 

спрашиваем о том, какой Вы считаете свою жизнь в течение 

последних четырех недель. 

 

 

 
Очень 

плохо 
Плохо 

Ни плохо, 

ни хорошо 
Хорошо 

Очень 

хорошо 

1

. 

Как Вы 

оцениваете 

качество 

Вашей 

жизни? 

1 2 3 4 5 

 

 Очень 

неудовлет

ворен 

Не 

удовлет-

ворен 

Ни то 

Ни другое 
Удовлетворен 

Очень 

удовлетворен 

2 

Насколько 

Вы 

удовлет-

ворены 

состоя-

нием 

своего 

здоровья? 

1 2 3 4 5 

 

В ответах на следующие вопросы укажите, в какой степени Вы 

испытывали определенные состояния в течение последних четырех 

недель. 
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 Вовсе 

нет 
Немного Умеренно 

В 

значительной 

степени 

Чрезмерно 

3 

По Вашему мнению, 

в какой степени 

физические боли 

мешают Вам 

выполнять свои 

обязанности? 

5 4 3 2 1 

4 

В какой степени Вы 

нуждаетесь в какой-

либо медицинской 

помощи для 

нормального 

функционирования в 

своей повседневной 

жизни? 

5 4 3 2 1 

5 

Насколько Вы 

довольны 

своею жизнью? 
1 2 3 4 5 

6 

Насколько, по 

Вашему мнению, 

Ваша жизнь 

наполнена смыслом? 

1 2 3 4 5 

 
 

Вовсе 

нет 
Немного Умеренно 

В 

значительной 

степени 

Чрезмерно 

7 

Насколько хорошо 

Вы можете 

концентрировать 

внимание? 

 

1 2 3 4 5 

8 

Насколько безопасно 

Вы чувствуете себя в 

повседневной 

жизни? 

 

1 2 3 4 5 

9 

Насколько здоровой 

является физическая 

среда вокруг Вас? 

 

1 2 3 4 5 
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В следующих вопросах речь идет о том, насколько полно Вы ощущали 

или были в состоянии выполнять определенные функции в течение 

последних четырех недель. 

 

 

 
 

Вовсе нет Немного Умеренно 
В 

основном 
Полностью 

10 

Достаточно ли у 

Вас энергии для 

повседневной 

жизни? 

1 2 3 4 5 

11 

Способны ли Вы 

смириться со 

своим внешним 

видом? 

1 2 3 4 5 

12 

Достаточно ли у 

Вас денег для 

удовлетворения 

Ваших 

потребностей? 

1 2 3 4 5 

13 

Насколько 

доступна для Вас 

информация, 

необходимая в 

Вашей 

повседневной 

жизни? 

1 2 3 4 5 

14 

В какой мере у 

Вас есть 

возможности для 

отдыха и 

развлечений? 

1 2 3 4 5 

  Очень 

плохо 

Плохо 

 

Ни плохо, 

ни хорошо 
Хорошо 

Очень 

хорошо 

15 

Насколько легко 

Вы можете 

добраться до 

нужных Вам 

мест? 

 

1 2 3 4 5 
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 Совер-

шенно не 

удовлет-

ворен 

Не 

удовлет-

ворен 

 

Ни то,  

ни другое 

Удовлетво

рен 

Очень 

удовлетворен 

16 

Насколько Вы 

удовлетворены 

своим сном? 
1 2 3 4 5 

17 

Насколько Вы 

удовлетворены 

способностью 

выполнять свои 

повседневные 

обязанности? 

1 2 3 4 5 

18 

Насколько Вы 

удовлетворены 

своею 

трудоспособ-

ностью? 

1 2 3 4 5 

19 
Насколько Вы 

довольны собой? 
1 2 3 4 5 

20 

Насколько Вы 

удовлетворены 

Личными 

взаимоотношени

ями? 

1 2 3 4 5 

21 

Насколько Вы 

удовлетворены 

своею 

сексуальной 

жизнью? 

1 2 3 4 5 

22 

Насколько Вы 

удовлетворены 

поддержкой, 

которую Вы 

получаете от 

своих друзей? 

1 2 3 4 5 

23 

Насколько Вы 

удовлетворены 

условиями в 

месте Вашего 

проживания? 

1 2 3 4 5 
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24 

Насколько Вы 

удовлетворены 

доступностью 

медицинского 

обслуживания 

для Вас? 

 

1 2 3 4 5 

25 

Насколько Вы 

удовлетворены 

транспортом, 

которым Вы 

пользуетесь? 

1 2 3 4 5 

 

Следующие вопросы касаются того, насколько часто Вы ощущали или 

переживали определенные состояния в течение последних четырех 

недель. 

 

 
 

Никогда Изредка 
Довольно 

часто 

Очень 

часто 
Всегда 

26 

Как часто у Вас были 

отрицательные 

переживания, 

например, плохое 

настроение, отчаяние, 

тревога, депрессия? 

5 4 3 2 1 

 



45 
 

ДОДАТОК №4 

Опитувальник HADS 

 

В ниже указанной таблице, обведите цифру с наиболее 

подходящим Вам утверждением 

Т Я напряжен. Мне не по себе 

 

Д 
Мне кажется, что я стал все 

делать очень медленно 

3 
все время  

 
3 

практически все время 

 

2 
часто  

 
2 

Часто 

 

1 
время от времени, иногда  

 
1 

Иногда 

 

0 
совсем не испытываю  

 
0 

совсем нет 

 

Д 
То, что приносило мне большое 

удовольствие, и сейчас 

вызывает такое же чувство 
Т 

Я испытываю внутреннее 

напряжение или дрожь 

0 
определенно это так 

 
0 совсем не испытываю 

1 
наверное, это так 

 
1 иногда 

2 
лишь в очень малой степени 

это так 
2 часто 

3 
это совсем не так 

 
3 очень часто 

Т 
Мне страшно. Кажется, будто 

что-то ужасное может вот-вот 

случиться 
Д Я не слежу за своей внешностью 

3 
определенно это так, и страх 

очень сильный 
3 определенно это так 

2 
да, это так, но страх не очень 

сильный 
2 

я не уделяю этому столько 

времени, сколько нужно 

1 
иногда, но это меня не 

беспокоит 
1 

может быть, я стал меньше 

уделять этому внимания 

0 совсем не испытываю 0 
я слежу за собой так же, как и 

раньше 
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Д 
Я способен рассмеяться и 

увидеть в том или ином 

событии смешное 
Т 

Я не могу усидеть на месте, 

словно мне постоянно нужно 

двигаться 

0 
определенно, это так 

 
0 

определенно, это так 

 

1 
наверное, это так 

 
1 

наверное, это так 

 

2 
лишь в очень малой степени 

это так 
2 

лишь в очень малой степени 

это так 

3 
совсем не способен 

 
3 

совсем не способен 

 

Т 
Беспокойные мысли крутятся 

у меня в голове 
Д 

Я считаю, что мои дела (занятия, 

увлечения) могут принести мне 

чувство удовлетворения 

3 
Постоянно 

 
3 

совсем не считаю 

 

2 
большую часть времени 

 
2 

значительно меньше, чем 

раньше 

1 
время от времени 

 
1 

да, но не в той степени, как 

раньше 

0 
только иногда 

 
0 точно так, как и обычно 

Д Я чувствую себя бодрым Т 
У меня бывает внезапное чувство 

паники 

3 
совсем не чувствую 

 
3 действительно, очень часто 

2 
очень редко 

 
2 довольно часто 

1 Иногда 1 не так уж часто 

0 практически все время 0 совсем не бывает 

Т 
Я легко могу сесть и 

расслабиться 
Д 

Я могу получить удовольствие от 

хорошей книги, фильма,  

0 определенно, это так 0 часто 

1 наверное, это так 1 иногда 

2 лишь изредка это так 2 редко 

3 совсем не могу 3 очень редко 
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