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   Porównanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych 
w województwach północnej i południowej części Polski

Comparison of cardiovascular risk factors in the provinces 
of northern and southern part of Poland
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Wstęp. Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią główną przyczynę zgonu. Do redukcji śmiertelności 
konieczna jest zamiana stylu życia oparta o edukację w kierunku czynników ryzyka.  Idealnym narzędziem wydaje się być In-
ternet, który jest obecnie dostępny powszechnie. 
Materiał i metody. W Katedrze Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zbudowano program (ryzyko) do 
oceny ryzyka sercowo-naczyniowego w okresie 10-letnim wykorzystujący algorytm programu SCORE. Program jest dostępny 
pod adresem internetowym www.ryzyko.gumed.edu.pl. Umożliwia prezentację graficzną wyliczonego ryzyka, generuje auto-
matycznie zalecenia i wskazówki dla użytkownika. Terytorium Polski podzielono na część północną i południową i przeana-
lizowano częstość występowania czynników ryzyka. 
Wyniki. Na terenach północnej Polski zaobserwowano częstsze występowanie cukrzycy w populacji ogólnej (PŁN: 10,0% vs. 
POŁ: 6,2%; p < 0,001), wyższy odsetek internautów w grupie wiekowej 40–65 lat z wysokim wyliczonym ryzykiem ≥ 5 (PŁN : 
25% vs. POŁ: 15,1%; p < 0,001). Odsetek palaczy papierosów był na podobnym poziomie (Pap: PŁN 29,5% vs. POŁ: 28,1%; 
p = 0,22). Różnice między regionami stwierdzono dla hipercholesterolemii i nadciśnienia tętniczego.
Wnioski. Analizując dane zebrane w programie ryzyko, można zauważyć rysującą się różnicę w częstości występowania 
czynników ryzyka chorób układu sercowo naczyniowego na terenach Polski północnej i południowej.
Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, choroby sercowo-naczyniowe, telemedycyna.

Background. Diseases of the cardiovascular system are the main cause of death. To reduce mortality a lifestyle 
education in the field of cardiovascular risk factors has to be carried out. The Internet seems an ideal means for it, which is 
now widely available.
Material and methods. In the Department of Family Medicine Medical University of Gdansk a program (ryzyko) to assess 
cardiovascular risk in the period of ten years using the SCORE algorithm has been build [2]. The program is available online 
at www.ryzyko.gumed.edu.pl [3]. It provides a graphical presentation of the calculated risk, automatically generates recom-
mendations and guidance to the user. Polish territory was divided into a northern and a southern part and analyse the incidence 
of risk factors.
Results. In northern Poland increased incidence of diabetes in the general population (north: 10.0% vs. south: 6.2%; p < 0,001) 
and a higher percentage of Internet users in the age group 40–65 years with a high calculated risk ≥ 5 (north: 25% vs. south: 
15.1%; p < 0.001) were observed. The percentage of smokers was at a similar level (cigarettes: north 29.5% vs. south: 28.1%; 
p = 0.22). Differences between regions were found for hypercholesterolemia and hypertension prevalence.
Conclusion. Analysing data collected in the ryzyko program a difference in the prevalence of the risk factors for cardiovascular 
disease in the northern and southern territory of Poland can be observed.
Key words: risk factors, cardiovascular disease, telemedicine.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią pierw-

szą przyczynę zgonu w Polsce i w Europie [1]. Styl życia jest 
modyfikowanym i jednym z głównych czynnikiem ryzyka 
odpowiedzialnym za bardzo wysoki wskaźnik śmiertelno-
ści w Polsce. Celem służby zdrowia jest edukacja pacjentów 
w kierunku prewencji pierwotnej i wtórnej za pomocą do-
stępnych środków, tj. konsultacje medyczne w poradni lekar-
skiej, edukacja w szkołach i za pomocą środków masowego 
przekazu, w tym w Internecie. Ta droga dzięki coraz więk-
szej dostępności społeczeństwa, z terenów nie tylko miej-
skich, ale i gorzej rozwiniętych, do „sieci” wydaje się być 
idealną do propagowania zachowań prozdrowotnych i gro-
madzenia danych epidemiologicznych, na podstawie których 
można programować i wdrożyć działania prewencyjne.

Materiał i Metody
W Katedrze Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwer-

sytetu Medycznego zbudowano program (ryzyko) do oce-
ny ryzyka sercowo-naczyniowego w okresie 10-letnim wy-
korzystujący algorytm programu SCORE [2]. Program jest 
dostępny pod adresem internetowym www.ryzyko.gumed.
edu.pl [3]. Umożliwia on prezentację graficzną wyliczone-
go ryzyka, generuje automatycznie zaleczenia i wskazówki 
dla użytkownika. Wprowadzane dane do bazy programu ry-
zyko są gromadzone na serwerze Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Oprócz danych koniecznych do wyliczenia 
ryzyka zgonu zbierane były również informacje o występo-
waniu choroby wieńcowej i cukrzycy oraz kody zamieszka-
nia internautów. Skonstruowano program do automatycznej 
wizualizacji graficznej wyliczonego ryzyka sercowo-naczy-
niowego w poszczególnych województwach. 
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Terytorium Polski podzielono na region północny (PŁN); 
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowiec-
kie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielko-
polskie i zachodniopomorskie oraz południowy (POŁ); wo-
jewództwa dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, 
opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. Do analizy 
statystycznej zastosowano test χ2 Pearsona i test t-Studenta.

Wyniki 
Analizowano 7376 rozwiązań algorytmu SCORE uzy-

skanych od internautów w 2012 r.
Wyniki przedstawiono w tabeli 1 oraz na rycinach 1–3.

Dyskusja
Styl życia ma decydujący wpływ na występowanie cho-

rób układu sercowo-naczyniowego [4]. Do zmian prozdro-
wotnych konieczna jest odpowiednia wiedza chorego w tym 
zakresie oraz znajomość epidemiologii chorób w celu wdro-
żenia programów prewencyjnych. Program internetowy ryzy-
ko umożliwia prezentację rozkładu czynników ryzyka cho-
rób układu sercowo-naczyniowego oraz pełni funkcję eduka-
cyjną nie wymagając nakładów finansowych. Różnice mię-
dzy terenami bardziej i mniej uprzemysłowionymi wykaza-
no już we wcześniejszych pracach [5]. W naszym badaniu 
zaznaczono występujące różnice między regionami Polski. 
Cukrzycę deklarowano częściej w rejonie północnym (PŁN: 
10,0% vs. POŁ: 6,2%; p < 0,001). 25% internautów w wieku 
40–65 lat w regionie północnym charakteryzowało się wyso-
kim ryzykiem nagłego zgonu sercowego ≥ 5. W regionie po-
łudniowym ta grupa obejmowała 15,1% (p < 0,001). Pozo-
stałe wyniki pokazano na rycinach 1–3. 

Wnioski
Analizując dane zebrane w programie ryzyko można 

zauważyć rysującą się różnicę w częstości występowania 
czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego 
między regionami Polski.

Tabela 1. Charakterystyka populacji
Licz-
ba inter-
nautów

K/M (%) Wiek 
(lata)

RR (mm 
Hg)

TC 
(mmol/L)

Ryzyko 
(%)

Pół-
noc

4495 44,6/55,4 45,9 ± 
14,8

131,5 ± 
19,4

5,4 ± 1,8 4,4 ± 
7,3

Połu-
dnie

2881 48,8/51,2 46,4 ± 
11,7

134,8 ± 
1,5

5,6 ± 1,7 3,6 ± 
6,1

p < 0,001 0,1 < 0,001 < 0,001 < 0,001

K – kobiety, M – mężczyźni, RR – skurczowe ciśnienie tętnicze, 
TC – stężenie cholesterolu całkowitego, ryzyko – wyliczone ryzyko 
zgonu w okresie 10-letnim z powodu chorób s-n. 

DM –  cukrzyca, ChW – choroba wieńcowa, Ryz ≥ 5 40–65 lat – ry-
zyko ≥ 5% w grupie wiekowej od 40 do 65 lat

Rycina 1. Częstość występowania cukrzycy i choroby wieńco-
wej u 7376 internautów w badanych regionach Polski

tc ≥ 5 – stężenie cholesterolu całkowitego ≥ 5mmol/l, NT – nadci-
śnienie tętnicze, Pap – palenie tytoniu

Rycina 2. Częstość występowania hipercholesterolemii, nadci-
śnienia tętniczego i palenia tytoniu w regionach Polski

Rycina 3. Zalecenie konsultacji lekarskiej u 7376 badanych in-
ternautów
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