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Класичне визначення здоров’я, запропоноване ВООЗ, 

як «стан повного фізичного, психічного та соціального 

благополуччя, а не тільки відсутності хвороб чи фізичних 

вад», визначило багаторічні орієнтири для світової спіль-

ноти [1]. Наведене поняття є найбільш повним і вміщує 

біологічні, соціальні та психологічні аспекти збереження 

здоров’я. Впровадження заходів впливу по основних 

напрямках, зростання соціального благополуччя насе-

лення супроводжується неухильним подовженням три-

валості життя, зменшенням малюкової смертності. В той 

же час збереження життя дітям із вадами розвитку, 

незрілістю, подовження тривалості життя дорослого 

населення і його постаріння призвело до збільшення 

кількості хронічних захворювань та недієздатних осіб, 

про яких повинно піклуватися суспільство [2, 3]. Виникла 

потреба у підтримці не тільки довголіття, але й якості 

життя. 

Якість життя є характеристикою фізичного, психологіч-

ного, емоційного і соціального функціонування людини, 

в основі якого лежить суб'єктивне сприйняття [4, 5]. В 

свою чергу, соціальне функціонування людини є однією 

із найважливіших характеристик розвитку країни, і за 

цим показником незалежними міжнародними організа-

ціями розраховується індекс якості життя для різних 

держав. Індекс передбачає оцінку здоров’я за показни-

ком очікуваної тривалості життя, сімейного та суспільно-

го життя, матеріального благополуччя, політичної ста-

більності та безпеки, клімату та ряду інших складових. 

Цей індекс розраховується щорічно для більш ніж 100 

країн світу, в якому Україна займає 98 місце із показни-

ком 5,032 з 10 можливих. Разом з тим, ВООЗ для оцінки 

загальної якості життя окремої людини з 1991 року 

активно впроваджує особистісний опитувальник 

(WHOQOL–bref) за тими ж розділами, що й індекс для 

країни в цілому [6].

В медицині поняття якості життя стосується передусім 

стану здоров’я, тому найчастіше використовується тер-

мін «якість життя, пов’язана зі здоров’ям» (ЯЖПЗ) (в 

англомовній літературі «health–related quality of life») [7, 

8]. Оцінка якості життя людини у сучасній системі охоро-

ни здоров’я розглядається як інтегральна характеристи-

ка її стану, що складається з фізичного, психологічного, 

соціального компонентів. Кожен із компонентів, у свою 

чергу, включає цілий ряд складових, з одного боку 

обмежуючих той чи інший вид активності у вигляді симп-

томів захворювання або вад, з іншого – фізіологічних 

можливостей виконання фізичної та розумової роботи, 

забезпечення емоційного комфорту [9, 10, 11]. У клініч-

ній медицині індекс ЯЖПЗ входить до стандартів обсте-

ження і лікування хворих, за його допомогою проводять 

індивідуальний моніторинг у процесі лікування хворого, 

оцінюють ефективність терапії та прогноз лікування 

[12–15]. Критерій ЯЖПЗ є невід’ємною частиною рандо-

мізованих і фармакоекономічних розрахунків [16]. 

Напрямок підтримки ЯЖПЗ став одним із важливих 

компонентів охорони здоров’я у світі. Бібліографічний 

аналіз вказує на стрімке зростання уваги до показника 

якості життя як з боку науковців, так і організаторів охо-

рони здоров’я, практиків. Департаментом здоров’я та 

людських ресурсів США були розроблені, запропоновані 

та імплементовані національні програми покращання 

здоров’я та попередження хвороб. На зміну програм 

«Здорові люди – 2000 та 2010» прийшла нова американ-

ська національна програма «Здорові люди – 2020» [17]. 

Одним із чотирьох генеральних напрямків цієї програми 

є підтримка якості життя, здорового розвитку та повно-

цінної активності для всіх вікових груп. Таким чином, 

завданнями сучасної медицини є не тільки лікування 

хвороб та продовження тривалості життя людини, а й 

забезпечення його якості. 

Загальна тенденція не оминула і педіатрію, де впро-

довж багатьох років напрацьовувалася методологія 

оцінки показників якості життя. Були створені та апро-

бовані відповідні опитувальники, вивчалися показни-

ки у різних контингентів дітей, як здорових, так і хво-

рих. ЯЖПЗ дітей може бути завершальним етапом в 

оцінці ефективності медичних втручань у сферу про-

філактики, лікування та реабілітації [18–22]. Методики 

оцінки параметрів якості життя дитини використову-

ються в різноманітних галузях медицини: при прове-

денні популяційних досліджень, при розробці медич-

них стандартів та вивченні ефективності нових методів 

лікування і профілактики, для індивідуального моніто-

рингу стану хворої дитини під час лікування тощо 

[23–29]. Кількість наукових робіт у цьому напрямку за 

останні роки зросла у рази. Результати нашого запиту 

за темою публікацій «якість життя, пов’язана зі 

здоров’ям у дітей» у пошуковій машині «GoPubMed» 

(Transinsight GmbH, Німеччина) демонструють різке 

зростання кількості публікацій та уваги до аналізова-

ної тематики (рис.1).

 

Рис.1. Динаміка наукових публікацій
за темою ЯЖПЗ у дітей
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Лідерами серед країн світу є США, де тільки за останній 

рік з’явилося більше 250 публікацій за темою. Саме тут 

були створені перші методики оцінки та отримані попу-

ляційні показники для порівняння. Серед авторів науко-

вих публікацій першість утримує автор найбільш поши-

реної анкети PedsQL американський науковець Джеймс 

Варні (J.Varni), за його співавторством у пошуку знайдено 

56 публікацій за темою. Актуальність напрямку підтвер-

джує і значна кількість наукових конференцій та журна-

лів, присвячених вказаній тематиці. Лідерство серед 

журналів займають журнали Міжнародної асоціації 

дослідників якості життя «Quality of Life Research» (вида-

ється з 1997 року видавництвом Springer, Німеччина, 158 

публікацій) та «Health Related Quality of Life Outcomes» 

(видається з 2002 року видавництвом BioMed Central, 

Великобританія, 113 публікацій). 

Процедура оцінки ЯЖПЗ включає три основних етапи: 

анкетування особи, порівняння результатів із референт-

ними даними та висновки. Інструментом для першого 

етапу є відповідним чином сконструйовані анкети. У 

сучасній педіатрії використовують стандартизовані опи-

тувальники оцінки якості життя дитини, апробовані в 

клінічних дослідженнях і клінічній практиці. Вони відзна-

чаються вірогіднісними психометричними властивостя-

ми (надійністю, валідністю, чутливістю) [30, 31]. За реко-

мендаціями ВООЗ, опитувальники, які використовуються 

в педіатрії, повинні мати ряд характеристик. До них від-

носяться вимоги відповідати віку дитини, мати орієнта-

цію на дитину, а не на її оточення; включати як позитивні, 

так і негативні аспекти функціонування дитини; бути 

простими та зрозумілими для сприйняття дітьми; бути 

зручними для поширення, заповнення, статистичної 

обробки та інтерпретації результатів [18, 32]. 

Опитувальники діляться на загальні (використовують-

ся як у здорових, так і у хворих дітей) та орієнтовані на 

хворобу (специфічні для певного захворювання, патоло-

гічного стану) [8, 33, 34]. Загальні анкети широко застосо-

вуються в усьому світі, мають перекладені та адаптовані 

локалізовані версії, тому ще носять назву генеричних 

[11, 35–37]. Більшість анкет було розроблено у США у 

вигляді англомовних версій. Локалізація – переклад на 

іншу мову, включає певну відпрацьовану процедуру. На 

першому етапі проводиться прямий переклад англо-

мовної версії двома незалежними перекладачами з 

отриманням двох версій, які потім об’єднуються в одну. 

На другому етапі іншими перекладачами проводиться 

зворотний переклад та порівнюється з оригіналом. З 

огляду на відсутність принципової змістовної різниці з 

першоджерелом, створену анкету вважають тест–

версією. Для культуральної адаптації на основі тест–

версії проводиться польове дослідження з наступною її 

корекцією. В багатьох перекладах культуральній адапта-

ції приділяється недостатньо уваги, що призводить до 

відхилення у результатах [18]. Так, запитання типу «швид-

ке стомлювання під час гри у гольф», незважаючи на 

правильний переклад, обмежено невеликою кількістю 

країн, в яких гольф є доступною та популярною грою. 

Враховуючи це, слід відбирати не тільки лінгвістичні, а й 

фізіологічні відповідники для генеричних анкет.

У педіатричній практиці майже винятково застосову-

ються спеціальні педіатричні анкети. Використання опи-

тувальників для дорослих допускається у підлітків віком 

старше 14 років (наприклад, опитувальник SF–36). Для 

дітей молодшого віку призначені так звані прокси–

опитування – заповнення анкети батьками, чи людиною, 

яка доглядає дитину. Запропонована навіть оцінка ЯЖПЗ 

новонароджених дітей зі слів матері [21]. Оскільки оцін-

ка якості життя це завжди суб’єктивна характеристика, 

суб’єктивне сприйняття особи, тому більш відповідними 

меті є анкети, заповнені безпосередньо дитиною. До 

найбільш поширених загальних опитувальників відно-

сяться: Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL), запро-

понований Varni J. et al., (США), Child Health Questionnaire 

(CHQ), створений Landgraf J. et al. (США), Qualite de vie du 

Nourisson (QUALIN) Manificat S., Dazord A. (Франція), 

German generic quality of life instrument for children 

(KINDL) Ravens–Sieberer U., Bullinger M. (Німеччина) [2, 8, 

11, 16, 35, 36]. Остання версія анкети PedsQL (версія 4.0), 

запропонована Джеймсом Варні зі співавторами (Varni J. 

et al., США, 2001), є одним з найбільш популярних опиту-

вальників у світі і перекладена більше, ніж 20 мовами [11, 

16, 34]. Вона розділена на блоки по вікових групах і вклю-

чає 23(21) питання, які оцінюються за 100–бальною шка-

лою – чим вища оцінка, тим краща якість життя. Даний 

інструмент пройшов випробування в мультицентрових 

дослідженнях різних країн (США, Канада, Великобританія, 

Німеччина, Франція, Китай, Росія та інші) і зарекоменду-

вав себе як простий, надійний та чутливий метод вивчен-

ня якості життя здорових та хворих дітей різного віку [11, 

21, 38, 39]. Опитувальник має також специфічні модулі 

Рис.1. Загальна кількість наукових публікацій за останні 
10 років за темою ЯЖПЗ у дітей у різних країнах світу
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для використання при різноманітних захворюваннях 

(PedsQL Disease Specific Modules). Це дозволяє проводи-

ти паралельне дослідження як загальної ЯЖПЗ, так і 

специфічних порушень, які властиві окремій патології, у 

єдиній системі підрахунків балів [8, 23, 30].

Анкети, орієнтовані на хворобу, включають, крім загаль-

них, питання, пов’язані із специфічними станами для пев-

ної патології. Серед найбільш поширених можна відмітити 

анкети для онкологічних хворих, для пацієнтів із епілепсі-

єю, цукровим діабетом, бронхіальною астмою, алергічни-

ми ринітами, артритами та іншим [19, 28, 40–44].

Методологія анкетування включає створення відпо-

відних шкал та методик підрахунку загальних результа-

тів. Формат анкети передбачає певну кількість питань, 

придатних до сприйняття дитиною із основних напрям-

ків її функціонування. Шкала відповідей також повинна 

бути зрозумілою дитині [4, 18]. Серед них, звичайно, 

домінують психометричні шкали із п’яти або семи пунк-

тів, вперше запропоновані Ренсісом Лікертом ще у 1932 

році [45]. Це шкали, які містять відповіді типу – «так», 

«скоріше так», «і так і ні», «скоріше ні», «ні». Діти молодшо-

го шкільного віку схильні до використання крайніх зна-

чень, в той час як старші вживають весь діапазон [46]. 

Методики обробки анкет переважно базуються на про-

порційному арифметичному обрахунку від найгіршого 

показника до найкращого, з кінцевим результатом від 0 

до 100%. Найбільш поширені анкети мають конкретних 

авторів і захищені авторськими правами. Все ж переваж-

на більшість їх вільно використовується (належить до 

public domain). Тексти анкет є зазвичай широкодоступни-

ми, а ось методи їх кодування і оцінки автори тримають у 

таємниці. Простота обробки анкет увійшла у протиріччя з 

намаганням зберегти комерційну складову. Через це 

останнім часом запроваджені авторські методики, які 

важко скопіювати простому досліднику через введення 

коефіцієнтів ваги до окремих показників, нелінійних 

шкал, розрахунку відносного показника при порівнянні 

із середніми популяційними даними тощо. Для вирішен-

ня протиріччя ВООЗ запропонував введення загально-

доступного безплатного варіанту методики [4, 6].

ЯЖПЗ є суб’єктивною оцінкою, яка визначає «функціо-

нальний статус» особи – здатність індивідуума виконува-

ти завдання або функцію, які повинні мати фактичний 

результат. При цьому неможливо врахувати всі нюанси 

психоемоційного стану особи, рівень її незалежності, 

соціальну позицію, етнічні та релігійні особливості, осо-

бисті переконання тощо. Функціональний статус є лише 

одним з аспектів складнішого поняття якості життя. 

Результати оцінки ЯЖПЗ представлені загальним показ-

ником та двома його складовими – фізичним та психіч-

ним функціонуванням. В свою чергу, дві іпостасі функці-

онування включають окремі показники: загальний стан 

здоров’я та його зміни (GH), фізичне функціонування 

(PF), рольове фізичне функціонування (RP), наявність 

болю (BP), психологічне здоров’я (MH), рольове емоцій-

не функціонування (RE), життєва активність (VT), соціаль-

не функціонування (SF) та інші, в залежності від типу 

анкети. Для дітей важливим є не тільки рівень загальних 

показників, а й спектр окремих показників, більш чутли-

вих до зовнішніх впливів [11, 31].

Існує цілий ряд особливостей оцінки ЯЖПЗ у дітей і 

перш за все це вікові відмінності (age specificity). Щоденна 

активність дітей різного віку значно відрізняється порів-

няно з дорослими за усіма складовими фізичного, психо-

логічного та соціального функціонування, що вимагає 

відповідного структурування шкал оцінки. Так, у школя-

рів проявами соціального функціонування є шкільна 

активність, успішність, комунікабельність з однолітками 

та вчителями, в той час як у дошкільнят домінують різні 

рівні ігрової активності та вміння самообслуговування. 

Складністю є і недостатній розвиток мови та сприйняття 

абстрактних понять, в той час як дитина повинна розумі-

ти зміст поставлених запитань, а також усвідомлювати 

свій хворобливий стан чи відхилення у стані здоров’я. 

Для дітей до п’яти років застосовуються виключно 

прокси–опитування, тобто анкетування батьків чи догля-

дальників дитини. У віковій групі від 5 до 10 років зазви-

чай застосовують паралельне опитування дітей та бать-

ків, а у віці старше 10 років – домінує опитування дітей. 

Для прикладу, анкета CHQ (J.Landgraf) [11] існує у трьох 

модифікаціях PF50, PF28, CF87, дві з яких є формами для 

батьків (PF – parental form), а одна для дітей (СF – children 

form). Між результатами анкет батьків та дітей спостеріга-

ються відмінності, більш суттєві у хворих дітей і менше – у 

здорових [47–49]. За нашими дослідженнями, загальна 

оцінка не мала вірогідної різниці між самооцінкою та 

прокси–оцінкою. В той же час, окремі напрямки ЯЖПЗ 

дитини батьки оцінювали переважно гірше, ніж діти [47].

Більшість дослідників вказують на різницю у відповід-

ях між дівчатками та хлопчиками. Гендерна різниця у 

дітей молодшого віку незначна, а з початком пубертат-

ного періоду вона набуває суттєвих значень [50]. Під 

впливом статевих гормонів дівчата стають більш емоцій-

ними, чутливими до різних змін в організмі та до впливу 

зовнішніх факторів, через що їх самооцінка нижча, ніж у 

чоловічої статі [25, 51–53].

На показники якості життя впливає значна кількість 

чинників зовнішнього середовища, до яких дитина більш 

чутлива, ніж дорослі. Зарубіжні автори звертають увагу 

на соціальні, расові та етнічні аспекти формування якос-

ті життя дітей [50, 54]. Серед психологічних факторів 

виділяють також життєві події (народження сіблінгів, 

смерть близьких, тяжкі хвороби, операції тощо), які 

можуть порушити психічну сферу дитини та змінити її 

сприйняття власного здоров’я [53, 55]. Не останню роль 

відіграють і екологічні фактори, особливо ті, що вплива-

ють на функціонування нервової системи [25, 56].

Оцінка якості життя важлива не лише для визначення 
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стану пацієнта на даний момент. Вона може впливати і на 

вибір тактики лікування. Покращення прогнозу у бага-

тьох випадках є основною метою лікування, але разом з 

тим оптимальним вважається лікування, яке не лише 

позитивно впливає на перебіг хвороби, але й підвищує 

якість життя [3, 5]. З іншого боку, багато методів лікуван-

ня не впливають на прогноз, однак можуть істотно 

покращити якість життя, зменшуючи прояви захворю-

вання, частоту ускладнень, частоту госпіталізації тощо. 

Таким чином, оцінка якості життя дітей може бути 

корисним інструментом як для клініцистів, так і для нау-

ковців. В Україні дослідження якості життя залишаються 

недостатніми ні за об’ємом, ні за якістю не тільки з техніч-

них проблем, але й через відсутність соціального запиту. 

Арсенал інструментів оцінки ЯЖПЗ обмежений, а сис-

темний, комплексний, науково обґрунтований підхід ще 

не сформований, що перешкоджає широкому впрова-

дженню даної методології в теоретичну та практичну 

педіатрію. 
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