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Program Zmniejszenia Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu 

Piotrkowskiego

z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia

Projekt „Twoje SERCE Twoim ŻYCIEM”  jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

2009-2014 oraz środków budżetu państwa w ramach  Programu PL 13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu

Norweskie Mechanizmy Finansowe są instrumentami, które umożliwiają Polsce oraz innym nowym krajom 

członkowskim Unii Europejskiej korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł 

bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
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Zdrowie jest najpierwszym dobrem

uroda drugim

a bogactwo trzecim

Platon



ŚREDNIA  DŁUGOŚĆ  ŻYCIA

Od starożytności  do chwili obecnej
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Najgroźniejsze epidemie chorób 
zakaźnych w historii ludzkości

Lata Region Liczba 

zgonów

DŻUMA 1347-1354 Europa, Azja, 

Bliski Wschód

>200mln

GRYPA 1918-1920 cały świat ok. 70-

100mln

CHOLERA 1817-1860 Indie ok. 40mln

OSPA XVIII wiek Europa ok. 60mln

AIDS 1981- cały świat >25mln

… Malaria, Gruźlica, Dur brzuszny…



Transformacja epidemiologiczna
Liczba zgonów z powodu chorób przewlekłych (NCD) oraz  

wybranych chorób zakaźnych w regionie europejskim WHO
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Źródło: Preventing chronic diseases. A vital investment, WHO 2005 





Dziesięć najważniejszych przyczyn umieralności w perspektywie 2030 

roku.

Prognozy ekspertów WHO

Kraje o średnim poziomie zamożności

(middle-income countries)

Kraje o wysokim poziomie zamożności

(high-income countries)

1. Choroby naczyń mózgowych          14,4% 1. Choroba niedokrwienna serca        15,8%

2. Choroba niedokrwienna serca        12,7% 2. Choroby naczyń mózgowych            9,0%

3. COPD                                             12,0% 3. Nowotwory płuc                                5,1%

4. HIV/AIDS                                          6,2% 4. Cukrzyca                                          4,8%

5. Nowotwory płuc                                4,3 % 5. COPD                                               4,1%

6. Cukrzyca                                          3,7% 6. Infekcje dróg oddechowych              3,6%

7. Nowotwory żołądka                          3,4% 7. Choroba Alzheimera                         3,6%

i inne demencje

8. Choroba nadciśnieniowa                  2,7% 8. Nowotwory jelita                               3,3%

9. Wypadki drogowe                             2,5% 9. Nowotwory żołądka                          1,9%

10. Nowotwory wątroby                        2,2% 10. Nowotwory prostaty                        1,8%

wg Mathers D, Loncar D, PLOS Medicine 2006





Kiedy zastanawiam się 

nad jakąś chorobą, nigdy 

nie myślę o znalezieniu 

leku przeciwko niej, ale o 

tym jak można jej 

zapobiegać

Ludwik Pasteur

(1822-1895)



• Z analiz ekspertów WHO wynika, że ok. 80% chorób serca, 
udarów mózgu oraz cukrzycy typu II, a także 40% nowotworów 
można uniknąć o ile uda się wyeliminować najważniejsze czynniki 
ryzyka

• W krajach należących do OECD zaledwie 3% wydatków na 
ochronę zdrowia przeznacza się na programy prewencji i 
promocji zdrowia

wg WHO, Gaining health, 2006



Współczesne 

„epidemie” 

zagrażające ludzkości

Nadciśnienie tętnicze 986 mln

Otyłość 369 mln

Cukrzyca 366 mln





Gigantyczne kolejki do lekarzy 

specjalistów, zła organizacja,brak 

informacji … 

















Prognoza WHO do 2030 roku

































Steve Vought  
The Fat Man Walking

• niezwykły marsz od San Diego / California do Nowego Jorku
• dystans > 3000 mil (ok. 4800km)
• ponad 13 miesięcy w drodze

„ I think everybody needs to take a long walk sometimes”

http://www.thefatmanwalking.com/file_depot/0-10000000/20000-30000/20566/folder/45585/steve_start_2.jpg
http://www.thefatmanwalking.com/file_depot/0-10000000/20000-30000/20566/folder/45585/steve_start_2.jpg
http://www.thefatmanwalking.com/file_depot/0-10000000/20000-30000/20566/folder/45585/cajon_summit.jpg
http://www.thefatmanwalking.com/file_depot/0-10000000/20000-30000/20566/folder/45585/cajon_summit.jpg


Steve Vought  
The Fat Man Walking

• w chwili rozpoczęcia marszu ważył ponad 186 kg

• w ciągu 13 miesięcy schudł o prawie 50 kg





Korzyści… 

























SIMP

Dane NFZ











Nie pal tytoniu. 
Jeżeli palisz, przestań. Jeżeli nie palisz, nie zaczynaj. O ile to możliwe unikaj przebywania w zadymionych 

pomieszczeniach. Tzw. bierne palenie jest również niebezpieczne. W latach 90. ponad 2 miliony Polaków 

rzuciło palenie, Tobie też się uda!

Zwróć większą uwagę na to, co jesz.
Jedz więcej warzyw i owoców – zawierają one błonnik, witaminy i antyoksydanty. Ogranicz spożycie 

tłuszczów zwierzęcych, słodyczy oraz słodzonych napojów (tzw. soft drinków) i soli kuchennej.

Kontroluj ciężar ciała, nie dopuść do otyłości lub znacznej nadwagi.
Sprzyja ona cukrzycy i nadciśnieniu – wrogom naszych naczyń i serca.

Postaw Serce na Nogi! Ruszaj się!
Bądź bardziej aktywny fizycznie – częściej spaceruj, chodź po schodach, wykonuj rozmaite ćwiczenia 

sportowe. Przeznacz na to przynajmniej 30 minut najlepiej codziennie (nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu).

7 Dobrych Rad Profesora 

Kardio (1)



Mierz regularnie ciśnienie krwi.
Co trzecia osoba dorosła w Polsce ma nadciśnienie tętnicze, tj. ciśnienie równe lub większe od 140/90 

mm Hg. Przez długi czas może ono podstępnie i bez uchwytnych dolegliwości uszkadzać układ 

krążenia. Jeżeli masz nadciśnienie, postaraj się schudnąć, ogranicz spożycie soli kuchennej i 

większych ilości alkoholu. Bądź pod opieką lekarza. W przypadku gdy potrzebne będą leki, bierz je 

regularnie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Badaj systematycznie swój stan zdrowia.
Pamiętaj o konieczności kontroli poziomu cukru we krwi oraz tzw. lipidogramu (cholesterol, frakcja HDL 

i LDL, trójglicerydy) przynajmniej raz na trzy lata. Jeśli w rodzinie ktoś chorował bądź choruje na serce, 

poinformuj o tym lekarza, a także porozmawiaj z lekarzem o  możliwościach zapobiegania chorobom 

serca i naczyń. Stosuj się do zaleceń dietetycznych i lekowych.

Dbaj nie tylko o ciało, ale także o psychikę.
Naucz się panować nad stresem i gniewem. Przestań zamartwiać się, naucz się odpoczynku i relaksu. 

Poświęć więcej czasu na kontakt z przyrodą, częściej się uśmiechaj!

Przestrzeganie powyższych zasad jest niezwykle ważne nie tylko w zapobieganiu chorobom układu 

krążenia, ale także chorobom nowotworowym, układu oddechowego, mięśni i stawów oraz 

osteoporozie. Ma także duże znaczenie dla przedłużenia życia i poprawy jego jakości.

7 Dobrych Rad Profesora 

Kardio (2)





Nie przeoczyć groźnych dla 

zdrowia i życia objawów chorób 

serca i naczyń!



Postanowienia Noworoczne 2016.

Konferencja w Piotrkowie (Wola Gorzkowicka)

Kobiety (%) Mężczyźni (%)

Zwiększę aktywność 

fizyczną

79 74

Obniżę wagę ciała 52 47

Zmienię sposób odżywiania 37 50

Rzucę palenie tytoniu 4 11

Ograniczę spożycie

alkoholu

0 16

Kontrola cholesterolu i 

glukozy

9 16

Wykonam badania 

profilaktyczne

15 8

Wpłynę na innych członków

rodziny

6 3



Postanowienia Noworoczne 2016.

Konferencja w Piotrkowie (Wola Gorzkowicka)

Liczba postanowień Kobiety (%) Mężczyźni (%)

Jedno postanowienie 15 3

Dwa postanowienia 45 41

Trzy postanowienia 37 6

Cztery lub więcej 4 3

Precyzja postanowień Kobiety (%) Mężczyźni (%)

Precyzyjne 57 65

Ogólnikowe 24 18

Trudne do klasyfikacji 19 6

W. Drygas 2016



Gdzie znaleźć wiarygodne informacje 

na temat zapobiegania chorobom 

serca?

www.pamietajosercu.pl

www.graoserce.pl

www.pfp.edu.pl

http://www.pamietajosercu.pl/
http://www.graoserce.pl/
http://www.pfp.edu.pl/
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Jak żyć dłużej i … lepiej?
Zapobieganie chorobom serca i naczyń

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas

Jabłonna, wrzesień 2012

Instytut Kardiologii w Warszawie
Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi


