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Sociálna opora a  sebaposudzované zdravie u 
pacientov so sclerosis multipex 

Pracoviště Pracoviště Pracoviště Pracoviště 
1.1.1.1.    auauauautorkytorkytorkytorky::::    

1.psychiatrická klinika LF UPJŠ Košice, Slovensko 

     
VýchodiskaVýchodiskaVýchodiskaVýchodiska    Východiská: Sclerosis multiplex (SM) je najčastejším invalidizujúcim 

neurologickým ochorením mladých ľudí. Sociálna opora prispieva k pozitívnej 

adjustácii na ochorenie. Cieľom práce bolo zistiť, ako sociálna opora zo strany 

rodiny, priateľov a iných významných ľudí súvisí s fyzickým a psychickým 

zdravím pacientov so SM. 

Metoda Metoda Metoda Metoda     Pacienti vyplnili demografické údaje, dotazník sebaposudzovaného zdravia 

SF-36 so  škálami fyzické a psychické zdravie a škálu sociálnej opory PSSS. 

Funkčnú disabilitu EDSS zhodnotil neurológ. Dáta boli štatisticky spracované 

lineárnou regresnou analýzou. 

Výsledky Výsledky Výsledky Výsledky     Súbor tvorilo 223 pacientov (priemerný vek 38,9±10,8 rokov, 67,3% žien). 

Demografické premenné a EDSS vysvetľovali 41% variancie fyzického zdravia. 

Demografické premenné, EDSS, sociálna opora zo strany rodiny a priateľov 

predstavovali 22,4% variancie psychického zdravia. Prediktory, zahŕňajúce 

sociodemografické údaje, medicínske dáta a formy sociálnej opory, sa líšili 

v sýtení jednotlivých dimenzií SF-36. 

ZávěryZávěryZávěryZávěry    Sociálna opora zo strany rodiny a priateľov pozitívne súvisela s celkovým 

psychickým zdravím pacientov so SM. Výsledky zdôrazňujú potrebu 

sociálnych kontaktov a rozširovania sociálnej siete pre zlepšenie duševnej 

pohody pacientov so SM. 
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Sociálna opora a sebaposudzované zdravie 
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Sclerosis multiplexSclerosis multiplexSclerosis multiplexSclerosis multiplex (S(S(S(SMMMM))))

• Demyelinizačné ochorenie, má nepredvídateľný priebeh a 
neurčitú etiológiu.

• Najčastejší výskyt medzi 20.-40. rokom.

• Príznaky: spastickej obrny, mozočkového syndrómu, 
poškodenia niektorých mozgových nervov...

• Psychická symptomatológia: depresia, anxieta, hostilita, 
eufória, únava, kognitívny deficit, ...

Murray, BMJ 2006;332:525-7; Rudick, JAMA 1998;280:1432-9



2

Sclerosis multiplexSclerosis multiplexSclerosis multiplexSclerosis multiplex (S(S(S(SMMMM))))

Sociálna opora - akýkoľvek spôsob sociálnej interakcie. 

Význam - rozvoj osobnosti 
- nepriamo stres redukujúci vplyv

Sebaposudzované zdravie ako prediktor zhoršenia zdravia, 
význam pri mortalite a dĺžke prežitia u chronických pacientov.

Cobb S, Psychosom Med 1976; 38:300-14
Idler & Benyamini, J Health Soc Behav 1997;38:21-37

Cieľ

Ako sociálna opora z rodiny, od priateľov a iných 
významných ľudí súvisí s fyzickým a psychickým 
zdravím pacientov so SM.

Predpoklad, že:
1/ Sociálna opora zo strany rodiny, priateľov a iných 

významných ľudí signifikantne súvisí s celkovým 
sebaposudzovaným fyzickým a psychickým zdravím
nezávisle od socidodemografických údajov a funkčnej 
disability.

2/ Sociálna opora zo strany rodiny, priateľov a iných 
významných ľudí signifikantne súvisí s jednotlivými 
dimenziami fyzického a psychického zdravia nezávisle od 
socidodemografických údajov a funkčnej disability.
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Skúmaný súbor

• N = 223
• Zber údajov december 2003 – február 2007
• 18 – 65 rokov
• 67,3% žien
• Priemerný vek 38,9±10,8 roka 
• Rodinný stav - v manželstve / druh, družka 64,6%

- žijúci osamelo 35,4%

• Priemerná dĺžka ochorenia 6,4 ± 5,2 roka
• EDSS 3,1±1,5
• Forma SM podľa klinického priebehu 

- benígna a relaps-remitujúca 70,9%
- sekundárne-progresívna 13,2%
- primárne-progresívna 15,9%

Graf 1. Pracovný status ako zdroj sociálnej opory 
(priatelia, iní významní ľudia, N=223)
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Graf 2. Frekvencie výskytu kontaktov so širšou         
rodinou (N=223)
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Graf 3. Frekvencie výskytu kontaktov s priate ľmi  
(N=223)
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Metodiky 

�Vylučujúce kritériá

Interview - sociodemografické údaje

Funkčná disabilita – Kurtzkeho škála EDSS,  skóre 0-10

Sebaposudzované zdravie – dotazník Short-Form-36 
Health Survey SF-36; 2 sumárne škály a 8 dimenzií; skóre 0-
100, vyššie skóre = dobré zdravie

Sociálna opora – škála Perceived Social Support Scale              
PSSS; 12 položiek na 7 bodovej škále; vyššie skóre = vyššia  
miera sociálnej opory

� Súhlas etickej komisie

Metódy štatistickej analýzy

� SPSS (Statistical Package for the Social Sciences 
v.18.0.)

• deskriptívna štatistika

• Spearmanov korelačný koeficient

• lineárna regresná analýza

Závislé premenné – dimenzie fyzického a psychického 
zdravia SF-36. 

Nezávislé premenné – vek, pohlavie, rodinný status, 
vzdelanie, pracovný status, EDSS, sociálna opora PSSS. 
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Výsledky 

Korelácie medzi premennými

Sociálna opora zo strany 
– rodiny :
� mužské pohlavie (r= -0,15; p<0,05)
� zamestnanosť (r=0,14; p<0,05)
� celkové psychické zdravie (r=0,31; p<0,001)

- priate ľov :
� zamestnanosť (r= 0,15; p<0,05)
� vyššie vzdelanie (r= 0,15; p<0,05) 
� celkové psychické zdravie (r=0,31; p<0,001)

- iných významných ľudí :
� zamestnanosť (r= 0,18; p<0,01)
� vyššie vzdelanie (r= 0,14; p<0,05) 
� celkové fyzické zdravie (r=0,14; p<0,05)
� celkové psychické zdravie (r=0,30; p<0,001)

Tab.1 Lineárna regresná analýza: vzť ah medzi sociodemografckými 

premennými, EDSS a sociálnou oporou a jednotlivými dimenziami fyzického 

zdravia SF-36 u SM pacientov

Prediktory PF RP BP GH PHSS

Krok 1

Vek -.24*** -.06 -.20** -.15* -.25***

Mužské pohlavie .00 -.08 -.21** -.04 -.08

Žijúci osamelo -.04 -.02 .13 .10 .05

Základné vzdelanie -.12 -.09 -.28* -.13 -.17*

Stredné vzdelanie -.01 .09 .03 -.08 .02

Zamestnaní .12* .11 .06 .04 .11*

Krok 2

EDSS -.52*** -.17 -.16* -.25*** -.41***

Krok 3

Rodina PSSS .07 .07 .08 -.14 .02

Priatelia PSSS -.01 -.12 -.05 .07 .00

Iní významní PSSS -.01 .14 .01 .23* .09

Adjustované R 2 .50 .07 .19 .17 .41

*p<.05; **p<.01; ***p<.001
Hodnoty sú štandardizované β koeficienty vyjadrené vysvetlenou adjustovanou varianciou (tmavým písmom).
EDSS=funkčná disabilita, PSSS=škála sociálnem opory, PF=fyzické fungovanie, RP=fyzická rola, BP=telesná bolesť, GH=všeobecné zdravie, 
PHSS=fyzická sumárna škála SF-36
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Tab.2 Lineárna regresná analýza: vzť ah medzi sociodemografckými 
premennými, EDSS a sociálnou oporou a jednotlivými dimenziami 
psychického zdravia SF-36.

Prediktory VT SF RE MH MHSS

Krok 1

Vek -.30*** -.06 .12 -.13 -.18*

Mužské pohlavie -.13* -.03 -.04 -.10 -.12

Žijúci osamelo .02 -.03 .09 .12 .07

Základné vzdelanie -.04 -.05 -.15 -.13 -.10

Stredné vzdelanie .09 .02 .02 .02 .06

Zamestnaní -.07 .09 .07 .05 -.02

Krok 2

EDSS -.22** -.41*** -.05 -.10 -.22**

Krok 3

Rodina PSSS .01 .20* .23* .13 .15*

Priatelia PSSS .18* .13 -.06 .20** .20**

Iní významní PSSS -.01 .00 .02 .06 .03

Adjustované R 2 .18 .29 .06 .16 .22

*p<.05; **p<.01; ***p<.001
Hodnoty sú štandardizované β koeficienty vyjadrené vysvetlenou adjustovanou varianciou (tmavým písmom).
EDSS=funkčná disabilita, PSSS=škála sociálnem opory, VT=vitalita, SF=sociálne fungovanie, RE=emočná rola, MH=duševné zdravie,
MHSS=mentálna sumárna škála

Záver

• Prediktormi dobrého fyzického zdravia u pacientov so 
SM nižší vek, vyššie vzdelanie a menšia funkčná 
disabilita, bez prítomnosti premenných sociálnej opory. 
Iba v dimenzii všeobecné zdravie súvisela soc. opora od 
iných významných ľudí s fyzickým zdravím (persp. 
kolegovia, lekári, zdravotnícky tím).

• Prediktormi dobrého psychického zdravia u pacientov 
so SM nižší vek, menšia funkčná disabilita, sociálna opora 
zo strany rodiny a priateľov.
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Záver

•Čím viac sociálnej opory vnímajú pacienti so SM zo 
svojho blízkeho okolia, tým lepšie je ich sociálne a 
emočné fungovanie, cítia sa vitálnejšie a duševne viac v 
pohode. Podporujúca rodina a široká sieť priateľov sú 
najdôležitejšie pre psychický stav pacientov so SM. 
Význam self-management programov so zapojením 
rodiny. 

• Bez kauzality, potreba longitudinálneho skúmania. 
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