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Streszczenie 

Choroby układu krążenia od lat są główną przyczyną zgonów oraz przedwczesnej 

umieralności w ujęciu globalnym. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że  w 2016 roku 

stanowiły one przyczynę 17,9 miliona zgonów, co stanowiło 31% wszystkich zgonów  

na świecie. Z  tego powodu potrzebna jest ocena występowania czynników ryzyka sercowo-

naczyniowego, która umożliwia wdrożenie wczesnych działań profilaktyki drugorzędowej. 

Przeprowadzono analizę retrospektywną danych pozyskanych przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia w ramach realizacji Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia   

na terenie województwa lubelskiego w latach 2008-2018. Analizowano dane dotyczące  

86 485 wizyt profilaktycznych. do zbadania związku pomiędzy dwoma cechami 

jakościowymi zastosowano test chi-kwadrat, a pomiędzy cechami ilościowymi korelację 

liniową Pearsona. Istotne predyktory wystąpienia czynnika ryzyka chorób układu krążenia 

określono przy użyciu regresji logistycznej wielowymiarowej. Jako poziom istności przyjęto 

α=0,05 dla testów dwustronnych. Analizy wykonano przy pomocy programu IBM SPSS 

Statistics for Windows, version 25 (IBM Corp., Armonk, N.Y., USA). 

Celem pracy była ocena występowania czynników ryzyka chorób układu sercowo – 

naczyniowego i  ich determinant oraz ryzyka incydentu sercowo-naczyniowego według 

algorytmu SCORE w populacji badanej. Przedmiotem pracy było także oszacowanie wpływu 

poszczególnych czynników ryzyka na wystąpienie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy  

i  hipercholesterolemii. 

Najbardziej rozpowszechnionym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia był brak 

aktywności fizycznej, obserwowany u 66,6% badanych (n=57 562). Często obserwowano 

hipercholesterolemię (64,8%, n=55 994), nieprawidłowy obwód talii (56,8%, n=49 138)  

i  nadmierną masę ciała (56,1%, n=48 527). Płeć męska wiązała się z  częstszym 

występowaniem analizowanych czynników ryzyka, z  wyjątkiem nadmiernego obwodu talii. 



Zaawansowany wiek oraz niższy poziom wykształcenia częściej współwystępowały 

z  analizowanymi modyfikowalnymi czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej 

(p<0,001). Największy udział w grupie badanej mieli pacjenci o niskim ryzyku sercowo-

naczyniowym według SCORE (62,6%, n=54 125). Drugą, co do wielkości grupą byli pacjenci 

z  wynikiem 1-5% w skali SOCRE (31,8%, 27 534). Niski poziom wykształcenia (wzrost 

szansy o 78%), zaawansowany wiek, dodatni wywiad rodzinny w kierunku przedwczesnego 

incydentu sercowo-naczyniowego u ojca oraz niska aktywność fizyczna  były istotnymi 

predyktorami uzyskania wyniku ≥5% według SCORE przez mężczyzn. W grupie kobiet 

szansę na wystąpienie dużego lub bardzo dużego ryzyka sercowo-naczyniowego zwiększały 

brak aktywności fizycznej (wzrost szansy o 48%), zaawansowany wiek (96%) i  wysoka 

wartość BMI (6%). Większe szanse na wystąpienie nadciśnienia tętniczego prezentowali 

mężczyźni, osoby w zaawansowanym wieku oraz palący wyroby tytoniowe. Brak aktywności 

fizycznej, wysoka wartość BMI oraz dodatni wywiad w kierunku przedwczesnego incydentu 

makronaczyniowego u ojca również zwiększały tę szansę. Istotnymi predyktorami 

wystąpienia cukrzycy są płeć męska (wzrost, zaawansowany wiek, niski poziom 

wykształcenia, palenie wyrobów tytoniowych, brak aktywności fizycznej i  wysoka wartość 

BMI. Z  większą szansą na wystąpienie hipercholesterolemii wiązały się płeć męska, 

zaawansowany wiek dodatni wywiad przedwczesnego incydentu sercowo-naczyniowego 

u rodziców, palenie tytoniu oraz wysoka wartość BMI. 

W grupie badanej w ramach Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia 

obserwowano duże rozpowszechnienie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. 


