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Choroby układu sercowo-naczyniowego w badaniach ankieto-
wych pacjentów – potrzeba aktywnej edukacji medycznej 

Cardiovascular diseases in patients’ surveys – a need for an active medical education 
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Choroby układu krążenia są niezwykle ważnym problemem zdrowotnym i ekonomicznym. Pomimo 
licznych programów prozdrowotnych osiągnięte rezultaty nie są zadowalające. 
Cel pracy. ocena potrzeb w zakresie edukacji zdrowotnej. 
Materiał i metody. analizie poddano 150 ankiet składających się z 25 pytań zamkniętych. 
Wyniki. W badaniach wzięło udział 97 kobiet i 53 mężczyzn. Główne czynniki ryzyka chorób układu krążenia są znane 
64–92% ankietowanych. aktywność fizyczną co najmniej 3 razy w tygodniu wybiera 32% kobiet i 44% mężczyzn, natomiast 
deklarowana liczba palaczy wynosiła 23% wśród kobiet i 24% wśród mężczyzn. 
Wnioski. Większość ankietowanych zna czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, jednakże nie modyfikuje sty-
lu życia zgodnie z tą wiedzą. aktywna pomoc lekarza w modyfikacji stylu życia wydaje się być ważniejszym, niż przekazy-
wanie wiedzy teoretycznej, sposobem na poprawę stanu zdrowia pacjentów. 
Słowa kluczowe: choroby serca i naczyń, czynniki ryzyka.

Background. Cardiovascular diseases are an important medical and economical problem. Despite numerous health 
programs achieved results are not satisfactory. 
Objectives. the aim of the study was to evaluate the need for medical education. 
Material and methods. 150 surveys consisted of 25 closed multiple choice questions were analysed. 
Results. 97 women and 53 men were polled. 64–92% of them know the risk factors for cardiovascular diseases. Physical activ-
ity at least 3 times a week was preferred by 32% of women and 44% of men. Declared number of smokers was 23% (females) 
and 24% (males). 
Conclusions. the majority of patients know the risk factors for cardiovascular diseases, however do not modify their life style 
according to it. an active help for the patients to modify their life style seems to be a more important way to prove the patients’ 
health than the theory alone. 
Key words: cardiovascular diseases, risk factors. 

Streszczenie

Summary

Wstęp 
Choroby układu sercowo-naczyniowego zajmują od lat 

niekwestionowane pierwsze miejsce wśród przyczyn zgo-
nów w krajach rozwiniętych. ze względu na ich powszech-
ność i liczne powikłania są niezwykle ważnym problemem 
zdrowotnym i ekonomicznym. Pomimo wdrożenie w Pol-
sce licznych programów prozdrowotnych w tym zakresie 
(NatPol, Wobasz, Pol-sENior) osiągnięte dotychczas 
rezultaty nie są zadowalające w porównaniu z innymi kra-
jami UE. W podstawowej opiece zdrowotnej realizowa-
no program Profilaktyki Chorób Układu krążenia (CHUk), 
a w jego ramach szacowano ryzyko zgonu z powodu cho-
rób układu krążenia (karta ryzyka sCorE). kartę tę można 
wykorzystać do określenia korzyści wynikających z ogra-
niczenia poszczególnych czynników ryzyka, a co za tym 
idzie – do oceny potrzeby działań profilaktycznych i eduka-
cji zdrowotnej w danym zakresie [1]. 

Cel pracy
Celem pracy była ocena potrzeb w zakresie edukacji 

zdrowotnej w chorobach serca i układu krążenia.

Materiał i metody
Dane od 150 osób zostały zebrane za pomocą dobro-

wolnej autorskiej ankiety wśród pacjentów przychodni 
miejskiej w Łodzi (współczynnik zwrotności 96%). ankieta 
składała się z 25 pytań zamkniętych, z jedną (wiek, płeć, ro-
dzaj pracy, wykształcenie, liczba wypalanych papierosów, 
aktywność fizyczna) lub wieloma odpowiedziami do wybo-
ru (styl życia i wiedza o chorobach układu sercowo-naczy-
niowego). Udzielone odpowiedzi poddano analizie. 

Wyniki 
W badaniach wzięło udział 64,5% kobiet i 35,3% męż-

czyzn, strukturę ankietowanych przedstawia tabela 1, a wy-
brane dane dotyczące elementów stylu życia oraz wiedzy 
na temat chorób układu krążenia – tabele 2 i 3. 

analiza aktywności fizycznej według wieku wskazała, 
że aktywność fizyczną częściej niż 2 razy w tygodniu prefe-
rują kobiety poniżej 30. r.ż. oraz mężczyźni do 39. r.ż. Co 
trzecia kobieta w wieku 30–54 lat i połowa kobiet w wieku 
55–70 oraz połowa mężczyzn w wieku 40–54 lat i co ósmy 
w wieku powyżej 55 lat w ogóle nie są aktywni. kobiety za-
znaczyły obowiązki domowe jako główną formę aktywno-
ści fizycznej. Mężczyźni jako formę aktywności preferują 
pracę w ogródku lub na działce.
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Tabela 1. Struktura ankietowanych

Wiek < 30 r.ż. 30–39 lat 40–55 lat > 55 r.ż.

kobiety 44 osoby 23 20 10

Mężczyźni 28 6 12 7

Wykształcenie podstawowe zawodowe średnie wyższe

kobiety 2% 7% 54% 37%

Mężczyźni 15% 17% 32% 36%

rodzaj pracy lekka fizyczna i siedząca umysłowa fizyczna umiarkowana fizyczna ciężka

kobiety 62% 32% 6%

Mężczyźni 47% 28% 25%

Tabela 2. Elementy stylu życia ankietowanych

Aktywność fizyczna > 2 razy
 w tygodniu

2 razy
w tygodniu

1 raz
 w tygodniu

W ogóle

kobiety 32% 21% 28% 19%

Mężczyźni 44% 15% 28% 13%

sposób spędzania wolnego 
czasu

tv, książka, prasa, in-
ternet, spotkania

sprzątanie, gotowa-
nie, zakupy

rekreacja, spacery, 
rower

praca na działce

kobiety 89% 60% 58% 27%

Mężczyźni 69% 11% 40% 22%

liczba wypalanych papierosów 
dziennie

0 1–9 10–20 > 20

kobiety 77% 13% 8% 2%

Mężczyźni 76% 9% 2% 13%

Tabela 3. Wiedza o chorobach układu sercowo-naczyniowego

Przyczyną chorób serca i układu krążenia jest:

palenie tytoniu nadużywanie alkoholu nieprawidłowa dieta 
i otyłość

wysoki poziom chole-
sterolu

kobiety 91% 78% 92% 81%

Mężczyźni 85% 66% 81% 64%

Źródło wiedzy personel medyczny literatura fachowa internet, tv, czasopisma rodzina, znajomi

kobiety 71% 25% 100% 31%

Mężczyźni 55% 17% 78% 30%

Dyskusja 
Jednym z celów strategicznych Narodowego Programu 

zdrowia na lata 2007–2015 jest zmniejszenie zachorowal-
ności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób ser-
cowo-naczyniowych. Wiedza na temat czynników ryzyka 
tych chorób w naszych badaniach jest wysoka, w porów-
naniu z innymi badaniami z zakresu edukacji prozdrowot-
nej – 64–92% ankietowanych zna główne czynniki ryzyka 
[2, 3]. Jednakże już modyfikacja stylu życia w celu poprawy 
stanu zdrowia pozostawia wiele do życzenia. aktywność fi-
zyczną powyżej 2 razy w tygodniu wykazują kobiety jedy-
nie do 30., a mężczyźni do 39. r.ż., ponadto aktywność ta 
w przypadku kobiet oznacza głównie wykonywanie prac 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. 
Większość ankietowanych kobiet – 68% i mężczyzn – 56% 
nie jest aktywna fizycznie w stopniu zalecanym z punktu 
widzenia profilaktyki chorób układu krążenia, w tym co 5. 
kobieta i co 7. mężczyzna nie jest aktywny w ogóle. bio-
rąc pod uwagę średnią życia w Polsce, ankietowane kobie-
ty nie będą aktywne przez prawie 2/3 życia, a mężczyźni 
przez ponad 1/3. 

Deklarowana przez ankietowanych liczba palaczy vs. 
osoby niepalące wśród kobiet i mężczyzna (niepalących 
odpowiednio: 77 i 76%) jest zaskakująco niska, ale i tak 
niepokojąca. Co 6. kobieta po 40. r.ż. pali ponad 20 papie-

rosów dziennie. Co 7. mężczyzna powyżej 30. r.ż. pali 10– 
–20, a co 10. mężczyzna po 55. r.ż. pali ponad 20 papiero-
sów dziennie. Ponadto odpowiedzi ankietowanych nie od-
zwierciedlają ogólnoświatowego trendu wzrostu liczby ko-
biet palących papierosy. 

biorąc pod uwagę, że w badaniach wykazano, iż głów-
nym, obok mediów, źródłem informacji medycznej są pra-
cownicy służby zdrowia (do 71%), to na nich, z uwagi na 
możliwość bezpośredniego kontaktu, spoczywa cały ciężar 
współpracy z pacjentami w celu modyfikacji niekorzystnych 
elementów stylu życia, co byłoby zgodne z doniesieniami in-
nych autorów [4]. Wydaje się, że to aktywne wykluczenie lub 
ograniczenie czynników ryzyka przez wdrożenie nawyków 
prozdrowotnych, a nie już tylko samo przekazywanie wie-
dzy teoretycznej, wydaje się być właściwą drogą do osiągnię-
cia w przyszłości lepszych rezultatów w zmniejszaniu ryzy-
ka zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. 

Wnioski 
Większość ankietowanych zna czynniki ryzyka chorób 

układu sercowo-naczyniowego, jednakże nie modyfikuje 
stylu życia zgodnie z tą wiedzą. aktywna pomoc w mody-
fikacji stylu życia wydaje się być ważniejszym, niż przeka-
zywanie wiedzy teoretycznej, sposobem na poprawę stanu 
zdrowia pacjentów. 
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