
Abstrakt 

Úvod: U osob, které trpí chronickým onemocněním, jako je epilepsie, není vyléčení často 

dosažitelné a pacienti se s následky a omezeními, které s nemocí přicházejí, potýkají mnohdy 

celý život. Dosažení určité kvality života (QoL) je důležitým výsledkem zdravotní péče. 

Z tohoto důvodu je nutné se již při stanovení této diagnózy jejím hodnocením zabývat. 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit a zhodnotit úrovně kvality života u lidí trpící epilepsií 

pomocí dotazníku QOLIE-31 se zaměřením na odlišnosti mezi pohlavím, věkovou kategorií a 

společenským dopadem tohoto onemocnění.   

Metodika: Skupinu respondentů tvořili pacienti z odborné ambulance Thomayerovy 

nemocnice (33 respondentů: 36,66 %), dále z poradny pro epileptické a neepileptické 

záchvaty (17 respondentů: 24,29 %), lůžkového oddělení neurologie (12 respondentů: 17,14 

%) v Nemocnici Na Františku. Sběr dat probíhal od 15. prosince 2014 do 30. ledna 2015. Bylo 

distribuováno 160 dotazníků a návratnost dosáhla 62 (38,75 %) respondentů, z nichž 53,23 % 

tvořili ženy a 46,77 % muži.   

Výsledky: Při hodnocení kvality života epileptiků bylo zjištěno, že ženy ve věkové kategorii 

18-29 let a nad 50 let věku hodnotili svoji kvalitu života lépe než muži. Ženy v těchto 

věkových kategoriích udávaly bod č. 10 (nejlepší kvalita života) až 6x (23,81 %) zatímco muži 

pouze 1x (6,25 %). Ve věkové kategorii 30-50 let hodnotily ženy a muži kvalitu života téměř 

vyrovnaně. Všichni respondenti jsou si vědomy možných nežádoucích účinků antiepileptik na 

fyzické i psychické zdraví, ale více se obávají negativních změn v oblasti psychické. Epilepsie 

má největší negativní vliv na zaměstnání u mužů z věkové kategorie 30-50 let věku. U 

mužských respondentů byly zjištěny velké, stálé obavy a strach z možných epileptických 

záchvatů (24,13 %) v porovnání s ženami (9,10 %).  

Závěr: Kvalita života epileptiků je zhoršena z důvodu samotné, chronické diagnózy epilepsie. 

Dále se zde však podílejí další faktory jako např. vliv společnosti, psychosociální přístup 

k těmto lidem, omezená nabídka pracovní místa atd. Některé z těchto faktorů můžeme 

alespoň částečně eliminovat osobním, empatickým přístupem, vytvořením vhodných 

sociálních podmínek nebo dostatečnou informovaností pacientů, rodinných příslušníků i 

široké veřejnosti. 
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