
Pilotná štúdia hodnotenia výskytu depresie a úzkosti pacientov s chronickou 
obštrukčnou chorobou pľúc v rámci kúpeľnej liečby 

 

L. Kendrová1, W. Mikuľáková1, P. Homzová1, A. Eliašová2, G. Kuriplachová2  
1Katedra fyzioterapie, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove; 
2Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove 

 
SÚHRN 

Úvod: Chronická obštrukčná choroba pľúc patrí dnes medzi najčastejšie chronické pľúcne 
ochorenia a predstavuje závažný zdravotnícky, ekonomický a spoločenský problém ľudskej 
populácie. Komorbídne psychické poruchy ako depresia a úzkosť sa vyskytujú často a sú 
spájané so zvýšenou morbiditou. Téma depresie a úzkosti v danej problematike je vysoko 
aktuálna. 
Cieľ: Cieľom výskumu bolo zistiť efekt kúpeľnej liečby na výskyt úzkosti a depresie pacientov 
s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. 
Súbor: Tvorilo 128 pacientov s CHOCHP (priemerný vek 64,05 rokov, SD 11,29 rokov), ktorí 
boli sledovaní počas kúpeľnej liečby v sanatóriách vo Vysokých Tatrách. Všetci pacienti boli 
vyšetrovaní pri prijatí a pri prepustení, v priemere počas 19 dňového liečebného pobytu. 
Metódy: Krátkodobé sledovanie účinkov kúpeľnej liečby boli hodnotené dotazníkom pre 
úzkosť (Beck dotazník) a depresiu (Zung dotazník) a hodnotením spirometrického vyšetrenia 
(FEV1 a FEV1/FVC). 
Výsledky: Zistil sa štatistický rozdiel pred a po absolvovaní kúpeľnej liečby medzi úzkosťou 
a depresiou a spirometriou na hladine významnosti p<0,005. Pred kúpeľnou liečbou bola 
zistená stredne závažná úzkosť (16,3 ± 9,63 bodov) a minimálna, alebo ľahká depresia (52,23 
± 11 bodov). Po absolvovaní kúpeľnej liečby došlo k zlepšeniu úzkosti o 6,13 bodov (10,17 ± 
6,23), čo predstavuje „miernu úzkosť“ a zlepšenie depresie o 5,45 bodov (46,78 ± 8,42), čo 
znamená vymiznutie známok depresie. Výsledky spirometrie svedčia o tom, že pred 
absolvovaním kúpeľnej liečby bola hodnota FEV1 67,38 (SD ± 23,52) a FEV1/FVC 80,10 (SD 
±20,75). Po kúpeľnej liečbe sa hodnoty zvýšili FEV1 70,82 (SD ± 24,05) a FEV1/FVC 83,97 
(SD±19,87). 
Záver: Komorbidita ako depresia je u pacientov veľmi rozšírená, 40 % pacientov trpí 
závažnými príznakmi depresie. Jej negatívne dopady zhoršujú celkový priebeh ochorenia.  
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