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Streszczenie 

Wstęp  

 

W społeczeństwie polskim występuje wiele modyfikowalnych oraz 

niemodyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Ich 

rozpowszechnienie i wpływ na zdrowie populacji w Polsce są różne, w zależności od rejonu 

kraju. Odsetek zgonów z przyczyn kardiologicznych w Polsce w 2015 r. wyniósł 45,7%, 

a wśród mieszkańców województwa lubelskiego 47,6%, natomiast umieralność w powiecie 

janowskim wynosiła aż 60%. Wczesna identyfikacja czynników ryzyka charakterystycznych 

dla danej populacji umożliwia podjęcie dalszych działań o charakterze prewencyjnym 

poprzez promocję i edukację zdrowotną w badanej populacji.  

Cel pracy 

 Ocena występowania wśród osób w wieku 40-64 lat mieszkańców powiatu 

janowskiego wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. 

Materiał i metody 

Badania przekrojowe zostały przeprowadzone w okresie od czerwca 2015 r. do marca 

2016 r. wśród osób w grupie 2 732 osób wieku 40-64 lat, zamieszkałych na terenie powiatu 

janowskiego. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, przeprowadzono pomiary 

antropometryczne i wykonano badania laboratoryjne. W badanej grupie (K-57,8%; M- 

42,2%) średnia wieku wynosiła 53 i 45 lat (SD=7.05). Ponad połowa badanych pracowała 

fizycznie (64,9%) i mieszkała na wsi (66,3%). W populacji badanej było 33,1% osób z 

nadciśnieniem tętniczym, 12,7% z hiperlipidemią i 5,4% z cukrzycą aktualnie leczoną. 

Średnie wartości ciśnienia tętniczego w populacji: SBP=140,9 mmHg (SD=19,20), 

DBP=85,70 mmHg (SD=11,30). Średnia wartość BMI=29,24 kg/m
2 

(SD=4,95), TC=213,09 

mg/dl (SD=40,30), LDL=125,40 mg/dl (SD=36,02), HDL=59,60 mg/dl (SD=15,53). Palenie 

papierosów występowało u 15,5% osób, ponad połowa badanych piła alkohol okazjonalnie 

(67,6%), regularną aktywność fizyczną wykonywało 42,5%, natomiast w ocenie żywienia 

według Starzyńskiej u 54,1% stwierdzono zły sposób żywienia.  W ocenie zaburzeń 

depresyjnych według PHQ-9 u 54,3% stwierdzono objawy lekkiej depresji. Średnie wartości 

ryzyka sercowo-naczyniowego według SCORE u mężczyzn wyniosły 6,95% (SD=6,73) a u 

kobiet 4,01% (SD=3,71).  



Wnioski 

 Badaną populację charakteryzuje występowanie czynników ryzyka chorób układu 

krążenia, takich jak: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, niska aktywność fizyczna, 

nadwaga i otyłość, oraz nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Najwyższe ryzyko sercowo-

naczyniowe według algorytmu SCORE odnotowano wśród osób pijących alkohol co najmniej 

raz w tygodniu, u osób, które nie uprawiały regularnej aktywności fizycznej, z gorzej 

skomponowanym jadłospisem według Starzyńskiej oraz z wyższym natężeniem objawów 

depresji według PHQ-9. Stwierdzono także, że im wyższe wartości BMI, WHR oraz WHtR, 

tym wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe według skali SCORE w grupie.  

 


