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Rezumat: Introducere: calitatea vieţii este un concept complex, care permite realizarea unei imagini de 
ansamblu asupra vieţii oamenilor şi a societăţii în care aceştia trăiesc. Calitatea vieţii, văzută ca 
rezultat al îngrijirilor medicale se referă la supraviețuirea după intervenţia terapeutică, impactul bolii şi 
al tratamentului asupra stării de sănătate ca bunăstare fizică şi emoţională şi asupra stilului de viaţă al 
pacientului. Scop: prezenta lucrare îşi propune să evalueze calitatea vieţii unui lot de pacienţi internaţi 
în Clinica de Reabilitare Medicală II a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu şi nivelul de 
satisfacţie a pacienţilor care au beneficiat de serviciile acestei clinici, în perioada 2013 -2014. Material 
şi metodă de lucru: studiul este unul descriptiv, transversal, care cuprinde 100 de pacienţi, intervievaţi 
pe baza unui chestionar anonim, cu întrebări deschise şi închise. Rezultate: 59 din pacienţi s-au internat 
pentru reabilitare medicală pentru existenţa unei suferinţe neurologice. Cel mai afectat domeniu de 
activitate a fost munca în gospodărie, capacitatea de deplasare, somnul şi disponibilitatea pentru 
activităţi sociale. Pentru 80% dintre pacienţi, există un grad de dizabilitate indus de boală, iar 21 dintre 
aceştia au remarcat o influenţă nefastă a suferinţei asupra calităţii vieţii, cotată ca fiind 
nesatisfăcătoare. Concluzii: studiul demonstrează necesitatea evaluării calităţii vieţii pacienţilor, atât 
ca evidenţiere a nevoilor terapeutice de reabilitare medicală, cât şi ca evaluare a eficacităţii acestor 
măsuri terapeutice menite să îmbunătăţească starea pacientului, respectiv gradul de satisfacţie cu 
privire la propria viaţă.  
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Abstract: Introduction: quality of life is a complex concept, which allows a picture of people’s lives and 
of the society in which they live. Quality of life, seen as a result of care refers to survival after the 
therapeutic intervention, the impact of the disease and treatment on the health status in terms of physical 
and emotional wellbeing and on the lifestyle of the patient. Purpose: this paper aims at assessing the 
quality of life of a group of patients admitted to the Medical Rehabilitation Clinic II within the Clinical 
County Emergency Hospital of Sibiu and the level of satisfaction of the patients who have benefited from 
the services of this clinic, during 2013 -2014. Material and methods: the study is a descriptive, 
transversal one, comprising 100 patients interviewed based on an anonymous questionnaire with open 
and closed questions. Results: 59 of the patients were hospitalized for medical rehabilitation for the 
existence of neurological distress. The most affected area of activity was housework, the ability to move, 
sleep and the availability for the social activities. For 80% of patients, there is a degree of disability 
induced by the disease, and 21 of them have noted a negative influence of the suffering on the quality of 
life, rated as unsatisfactory. Conclusions: the study demonstrates the need for quality of life assessment 
so as to highlight the therapeutic needs of medical rehabilitation and the efficacy of these therapeutic 
measures with a view to improve the patient’s condition, respectively the level of satisfaction about his 
own life. 
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INTRODUCERE 
 În evaluarea calităţii vieţii unui pacient, trebuie să 
avem în vedere atât dimensiunile fizice, mentale şi spirituale ale 
sănătăţii unui individ sau grup, sau chiar a unei întregi societăţi, 
dar şi resursele economice şi sociale care îmbunătăţesc 
condiţiile generale de viaţă.(1) Evaluarea calităţii vieţii unui 
pacient în ceea ce priveşte starea de sănătate reprezintă, de fapt, 
evaluarea modului în care starea de bine a pacienţilor este 
influenţată în mod negativ şi de-a lungul timpului de afecţiunea 
de care aceştia suferă.   
 Primele versiuni ale instrumentelor de măsurare a 
calităţii vieţii pacienţilor în relaţie cu starea de sănătate se 
refereau la o simplă evaluare a abilităţilor fizice de către un 
evaluator extern (pacientul este capabil să se ridice, să mănânce, 

să se îngrijească etc.) Conceptul actual al evaluării calităţii vieţii 
recunoaşte faptul că pacienţii îşi evaluează situaţia actuală în 
raport cu propriile lor aşteptări.(2) Aceasta poate varia în timp, 
şi reacţiona la influenţe externe, cum ar fi durata şi severitatea 
bolii, sprijinul familial etc. Perspectivele pacienţilor şi ale 
medicilor cu privire la evaluarea vieţii în legătură cu starea de 
sănătate diferă semnificativ. Prin urmare, acest concept este 
acum evaluat cu ajutorul chestionarelor adresate pacienţilor. 
Acestea sunt de multe ori multidimensionale şi cuprind aspecte 
fizice, sociale, emoţionale, cognitive, aspecte legate de muncă, 
responsabilităţi, dar şi o mare varietate de simptome legate de 
boală, medicaţie, efecte secundare chiar şi aspecte financiare.(3) 
 Calitatea vieţii în ceea ce priveşte sănătatea depinde 
direct proporţional de calitatea îngrijirilor de sănătate şi a 
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serviciilor de sănătate din perspectiva pacientului şi se referă la 
eficienţa utilizării resurselor în cadrul limitelor stabilite.(4,5) 
 Calitatea serviciilor de sănătate reprezintă un concept 
greu de definit. De fapt, aceasta este prima definiţie folosită 
pentru prima dată în toate rapoartele emise de Institutul de 
Medicină, începând cu anii 1990. În medicină, termenul 
„calitate” defineşte gradul în care serviciile de sănătate acordate 
indivizilor, populaţiilor ajută la obţinerea rezultatelor dorite în 
starea de sănătate a acestora, în deplină concordanţă cu 
experienţa şi cunoștințele profesioniştilor în domeniul 
medical.(6) Această definiţie este similară cu cele oferite de cele 
mai diverse organizaţii, cum ar fi Comisia Mixtă de Acreditare a 
Organizaţiilor de Îngrijiri (7) sau Oficiul Evaluării Tehnologiilor 
Medicale (8) şi se referă, la serviciile de sănătate în general, nu 
doar la pacienţi sau la actul medical în sine.  
 Astfel, calitatea serviciilor medicale are în vedere atât 
indivizii sau grupurile care apelează la serviciile medicale, dar şi 
la cei care nu fac acest lucru. Un aspect important al definiției 
este accentul pus pe rezultatele actului medical, pe aşteptările 
pacienţilor, presupunând că aceştia sunt informaţi în mod 
corespunzător şi iau cele mai bune decizii împreună cu medicul 
curant. De asemenea, această definiţie reliefează importanţa 
cunoştinţelor profesionale, care trebuie să fie în conformitate cu 
serviciile medicale acordate, acest lucru evidenţiind noţiunile 
tradiţionale privind evaluarea şi dezvoltarea profesională 
continuă a experţilor din domeniul sanitar.  
  

SCOP 
 Scopul prezentei lucrări este de a evalua calitatea 
vieţii unui lot de pacienţi internaţi în Clinica de Reabilitare 
Medicală II a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu. 
 Principalele obiective ale studiului au fost: 
ü evaluarea abilităților pacientului de a se îngriji și de a-și 

asigura autonomia; 
ü evaluarea abilităților practice ale pacientului și a relațiilor 

socio-profesionale ale acestuia; 
ü evaluarea nivelului de satisfacție a pacienților care au 

beneficiat de servicii de reabilitare medicală în perioada 
2013-2014.  

 
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 

 Studiul este unul descriptiv, transversal, desfăşurat în 
perioada 1 noiembrie – 31 martie 2014, pe un lot care a cuprins 
un număr de 100 de pacienţi, care au beneficiat de servicii de 
reabilitare medicală în Clinica de Recuperare Medicală II din 
cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu  
 Criteriile de includere a pacienţilor în studiu au avut 
în vedere acordul pacientului, spitalizarea în clinica de 
recuperare, ambele sexe, mediul de provenienţă rural sau urban, 
capacitatea de înțelegere a noțiunilor și termenilor prezentați. 
 Criteriile de excludere au fost următoarele: refuzul 
pacientului, retard psihic sau demență accentuată. 

Ca instrument de lucru am utilizat chestionarul 
denumit Health Assessment Questionnaire. Chestionarul este 
unul anonim, care cuprinde întrebări deschise şi închise şi 
răspunsuri preformate şi deschise. Prima parte a chestionarului 
conţine întrebări care se referă la abilitățile pacientului de a se 
îngriji și de a-și asigura autonomia (satisfacerea nevoii de 
independență): 

o îmbrăcatul și îngrijirea personală 
o abilitatea de a se ridica sau de a se așeza 
o alimentația 
o mersul  

Al doilea set de întrebări se referă atât la abilitățile 
practice ale pacientului cât și la relațiile socio-profesionale ale 
acestuia: 

o igiena  
o capacitatea de a manipula obiecte 
o dexteritatea manuală 
o activitățile cotidiene  
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 În urma culegerii şi prelucrării datelor obţinute după 
completarea chestionarelor de cei 100 de pacienţi în perioada 
internării, am analizat caracteristicile demografice ale lotului de 
studiu, dar şi aspecte legate de tipul suferinţei şi de impactul 
acesteia asupra calităţii vieţii (tabelul nr. 1). 
 
Tabelul nr. 1. Distribuţia pacienţilor în funcţie de grupa de 
vârstă 

Grupa de vârstă Număr de pacienţi 
< 20 ani 1 

20-29 ani 2 
30-39 ani 1 
40-49 ani 13 
50-59 ani 27 
60-69 ani 25 
70-79 ani 29 
˃ 80 ani 2 

Total pacienţi 100 
 Lotul de studiu a cuprins pacienţi cu vârsta între 15 şi 
85 ani, vârsta medie fiind de 59,37 ani. Se poate observa că 
numărul cazurilor creşte semnificativ după vârsta de 40 de ani, 
numărul maxim de pacienţi aparţinând grupei de vârstă 70-79 
ani. 
 În ceea ce priveşte mediul de provenienţă al 
pacienţilor incluşi în studiu, ponderea cea mai mare a fost 
înregistrată de pacienţii din mediul rural (52%), faţă de cei din 
mediul urban (48%) (figura nr. 1). 
 
Figura nr. 1. Distribuţia pacienţilor în funcţie de mediul de 
provenienţă 

 
 În ceea ce priveşte nivelul de instruire al persoanelor 
luate în studiu, este de aşteptat ca persoanele cu un grad de 
educaţie mai mare să se adreseze mai precoce şi mai frecvent 
serviciilor medicale, interesul pentru un nivel al calităţii vieţii 
mai ridicat fiind în relaţie directă cu nivelul studiilor. De 
asemenea, percepţia asupra calităţii vieţii fiind diferită, în acest 
lot au fost incluşi pacienţi cu diferite grade de educaţie (figura 
nr. 2). 
 
Figura nr. 2. Distribuţia pacienţilor în funcţie de nivelul 
studiilor promovate 
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Nivelul de şcolarizare se corelează cu mediul de 
provenienţă.  

Nivelul studiilor se corelează, de asemenea, cu nivelul 
de informare şi cu gradul de educaţie sanitară a indivizilor, cu 
nivelul de înţelegere a necesităţii acordării de ajutor de către altă 
persoană, necesitatea utilizării unor instrumente sau mijloace 
specifice menite sau adaptate nevoilor, în relaţie directă cu tipul 
şi gradul dizabilităţii. 

Un alt aspect important al calităţii vieţii îl reprezintă 
activitatea profesională şi nivelul satisfacţiei şi al sentimentului 
de împlinire (realizare) profesională. Activitatea profesională şi 
şomajul au o importanţă majoră prin faptul că asigură venitul şi 
implicit bunăstarea materială. Statutul de principal susţinător 
economic al familiei influenţează starea psihică a pacientului, 
respectiv calitatea vieţii pacientului. Activitatea profesională 
inferioară studiilor şi competenţelor profesionale obţinute are un 
efect negativ asupra pacienţilor în general (figura nr. 3). 
 
Figura nr. 3. Distribuţia pacienţilor în funcţie de ocupaţia 
profesională 

 
 În ceea ce priveşte diagnosticul la internare, 59 de 
pacienţi au prezentat afecţiuni neurologice, 32, afecţiuni 
articulare, iar 9 pacienţi, afecţiuni prosttraumatice. 
 Tipul afecţiunii în ceea ce priveşte durata de la debut 
până în prezent sugerează modul de evoluţie a bolii, dar şi tipul 
acesteia: recentă sau cronică. Astfel, în cazul lotului de pacienţi 
asupra cărora s-a realizat această anchetă, a existat următoarea 
distribuţie, grupând pacienţii în funcţie de vechimea bolii (figura 
nr. 4). 
 
Figura nr. 4. Distribuţia în funcţie de perioada de la debutul 
bolii până la momentul actual 

 
Din datele prezentate mai sus se observă că cei mai 

mulţi pacienţi prezintă o suferinţă recentă cu debut ce a survenit 
cu mai puţin de un an în urmă, iar mai mult de jumătate dintre 
pacienţi au o suferinţă care nu depăşeşte o vechime de 5 ani. 
 În ceea ce priveşte numărul de internări, jumătate din 
pacienţi sunt la prima internare, dar sunt şi pacienţi care se află 
la mai mult de 3 internări, unii dintre ei având chiar şi peste 10 
internări, ca urmare a unei patologii diagnosticate cu 
aproximativ 30 ani în urmă. 
 Nevoia individului de a putea să îşi realizeze singur 
activităţile de care are nevoie pentru propria persoană stau la 
baza stimei de sine şi a sentimentului de demnitate a propriei 
persoane. Gradul de dependenţă a individului se răsfrânge direct 

asupra satisfacţiei acestuia cu privire la nivelul calităţii vieţii.  
 Pentru evaluarea gradului de independenţă al 
pacienţilor reabilitaţi, am avut în vedere următoarele domenii: 
deplasarea, alimentaţia, îmbrăcatul şi îngrijirea personală, 
ridicarea. Am constatat că există pacienţi care au nevoie de 
asistare din partea altei persoane pentru îndeplinirea acestor 
activităţi, ca urmare a dizabilităţilor induse de boală (figura nr. 
5). 
 
Figura nr. 5. Distribuţia pacienţilor privind nevoia de ajutor 
pentru diferite activităţi  

 
 Din analiza datelor observăm că cele mai afectate 
domenii ale vieţii pacienţilor sunt activităţile de îmbrăcare şi 
îngrijire, ridicarea în ortostatism şi mersul. 
 În scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii acestor pacienţi, 
având în vedere că un procent considerabil suferă de afecţiuni 
însoţite de dizabilitate cronică, utilizarea unor instrumente sau 
mijloace este absolut necesară (figura nr. 6). Astfel, 25 de 
pacienţi utilizează bastonul, 10 pacienţi au nevoie de cârje, 7 
pacienţi au nevoie de scaunul cu rotile, iar 3 dintre pacienţi 
folosesc un cadru pentru a se deplasa. Un pacient a declarat că 
utilizează un instrument special adaptat nevoilor sale. 
 
Figura nr. 6. Distribuţia pacienţilor în funcţie de mijloacele 
sau instrumentele suplimentare 
 Evaluarea calităţii vieţii, pe lângă criteriile clinice 

obiective, a devenit necesară în momentul în care s-a pus 
problema eficacităţii intervenţiilor medicale în cazul bolilor 
cronice sau incurabile, în care se poate obţine doar o ameliorare 
temporară, iar scopul îngrijirii este de a face viaţa pacientului 
mai confortabilă. Scopul îngrijirii şi al tratamentului este de a 
prelungi viaţa şi de a adăuga calitate acesteia. 

În urma evaluării, prin aplicarea ultimului set de 
întrebări, am constatat că 21 de pacienţi aveau un nivel al 
calităţii vieţii foarte bun în ceea ce priveşte aceste aspecte, în 
timp ce efectuarea cumpărăturilor şi muncilor casnice au fost 
afectate, astfel că 76 pacienţi au avut dificultăţi importante în 
aceste domenii. celelalte domenii vizate au fost afectate astfel: 
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igiena – 14 cazuri, întinderea după obiecte – 11 cazuri, apucarea 
şi deschiderea obiectelor – 20 cazuri (figura nr. 7). 
 
Figura nr. 7. Domeniile afectate de prezenţa bolii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În ceea ce priveşte evaluarea globală a vieţii, pacienţii 

au acordat câte o notă pe o scară de la 0 la 10 (0 – normal, 10 – 
absent) următoarelor domenii: bună dispoziţie, capacitatea de 
deplasare, munca (casnică şi în exteriorul locuinţei), relaţiile 
interumane, somnul, disponibilitatea pentru activităţi sociale. 
Rezultatele arată faptul că domeniul de activitate al pacienţilor 
cel mai afectat a fost munca în gospodărire (5,43), capacitatea 
de deplasare (4,61), somnul (3,60), disponibilitatea pentru 
activităţi sociale (3,07). 

Aprecierea generală a stării de sănătate se realizează 
pe o scală de la 0 (foarte bună) la 3 (nesatisfăcătoare), astfel cu 
cât scorurile sunt mai mari, cu atât starea de sănătate este mai 
gravă, iar calitatea vieţii este diminuată. 
 
Figura nr. 8. Distribuţia cotărilor privind calitatea vieţii 
pacienţilor 

 
În urma centralizării răspunsurilor pentru fiecare 

domeniu, am apreciat nivelul calităţii vieţii pentru pacienţii din 
lotul de studiu. Astfel, 20 de cazuri au o calitate a vieţii 
excelentă, nefiind influenţată în niciun fel de suferinţa actuală, 
42 de pacienţi au o calitate a vieţii cotată ca fiind bună, iar 18 
pacienţi au un nivel satisfăcător, pe când 20 pacienţi au remarcat 
o influenţă nefastă a suferinţei asupra calităţii vieţii, aceasta 
fiind cotată ca nesatisfăcătoare (figura nr. 8). 
 

CONCLUZII 
Pacienţii incluși în lot au avut vârste între 15 și 85 ani, 

media fiind de 59,37 ani, iar frecvenţa maximă s-a înregistrat 
pentru grupa de vârstă 70-79 ani.  

Mai mult de jumătate din pacienţi provin din mediul 
rural (52%), iar în ceea ce priveşte nivelul de instruire 91% au 
cel mult studii liceale. 

Ocupația pacienţilor este strâns legată de nivelul de 
educaţie, dar şi de vârsta acestora, având în vedere că un procent 
important face parte din grupa de vârstă de peste 60 ani.  

Majoritatea pacienţilor s-au internat pentru reabilitare 
medicală în prezenţa unei suferinţe neurologice şi aproape o 
treime dintre pacienți au avut suferințe care implică articulațiile.  

Aproape jumătate dintre pacienţi se află la prima 
internare. 

Pentru majoritatea pacienţilor există un grad de 
dizabilitate indus de boală, iar o parte dintre aceştia au remarcat 
o influenţă nefastă a suferinţei asupra calităţii vieţii, aceasta 
fiind cotată ca nesatisfăcătoare.  

Se înregistrează o creştere semnificativă a numărului 
de pacienţi care beneficiază de servicii de reabilitare medicală 
după vârsta de 40 ani.  

Domeniile de activitate cele mai afectate de prezenţa 
bolii sunt realizarea cumpărăturilor şi a muncii casnice. Pentru 
aceste activități pacienţii, fie au nevoie de ajutorul unei alte 
persoane, fie sunt efectuate de ei, dar cu mare dificultate.  

Calitatea vieţii este strâns legată de sănătate. Astfel că 
o anumită afecţiune, legată de capacitatea de mişcare a 
individului, are un impact important asupra calităţii vieţii 
persoanelor în cauză, dar şi asupra celor apropiaţi acestora.  

Scopul îngrijirii şi al tratamentului este de a „da ani 
vieţii şi viaţă anilor” prin creşterea calităţii acesteia.  

Studiul este relevant pentru practica medicală privind 
afecţiunile care afectează viaţa cotidiană a oamenilor, deziderat 
important pentru scopul oricărui act medical. 
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