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Останнім часом питанням якості життя приділяється значна увага. Дослідження якості життя у динаміці важливе для розробки планів диспансерного спостереження щодо конкретного пацієнта, для прогнозування ризику розвитку захворювання.
Мета і завдання: Дослідження якості життя хворих на рак легенів з метою подальшого вдосконалення диспансерного спостереження, оптимізації моделі раннього виявлення раку легенів серед населення та корегування надання медичної допомоги цим хворим.
Матеріали і методи: Ми обстежили 233 пацієнта з діагнозом рак легенів, із застосуванням авторського опитувальника. Статистична обробка виконана за допомогою пакету статистичних програм Statistica.
Результати: За результатами досліджень середнє значення показника якості життя серед хворих на рак легенів складає 60,9%±0,72. Для більш детального аналізу обмежень, які впливають на якість життя хворих які мають захворювання на рак легенів розраховано додаткові коефіцієнти регресії. При аналізі якості життя пацієнтів із захворюванням на рак легенів були визначені блоки які мають значення у житті пацієнтів: на 1 місці фізичні обмеження, на 2 – обмеження у духовно-психологічній сфері, на 3 – обмеження у суспільному житті, на 4 місці – обмеження у повсякденному житті і на 5 місці – обмеження у харчуванні.
Висновки: Якість життя пацієнтів що мають захворювання на рак легенів залежить від фізичних обмежень, його участі у психологічній та духовній сферах та суспільному і повсякденному житті.
Проведене дослідження визначає значення оцінки якості життя хворих з раком легенів для подальшого його використання при обґрунтуванні оптимізованої моделі раннього виявлення раку легенів серед населення.

Summary: Indicator of quality of life is a multi-criteria assessment of patients with such diseases as lung cancer. The study defines the value of assessing the quality of life of patients with lung cancer for its further use in the justification of the optimized model for early detection of lung cancer in the population.

