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TWOJE SERCE          TWOIM ŻYCIEM
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.

PROFILAKTYKA CHORÓB SERCA I NACZYŃ

Wojciech Drygas

Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej, UMED w Łodzi
Instytut Kardiologii w Warszawie

Dyrektor Programu CINDI WHO w Polsce



Zdrowie jest najpierwszym dobrem
uroda drugim

a bogactwo trzecim

Platon



ŚREDNIA  DŁUGOŚĆ  ŻYCIA

Od starożytności  do chwili obecnej



Współczesne „epidemie” zagrażające 
ludzkości

Nadciśnienie tętnicze 986 mln

Otyłość 369 mln

Cukrzyca 366 mln



Łódź „Złe miasto”?

• „Śmiertelna Łódź”

• „Mapa polskiej śmierci”

• „Miasto wdów”

• „Łódź wypada źle w europejskich statystykach”

• „Łódź znajduje się w demograficznym ogonie Polski”





Zestawienie kluczowych charakterystyk dla Powiatu Piotrkowskiego w 
badaniach UNDP 



Ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego



Ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego



Kluczowe wnioski (1):

• Powiat piotrkowski ma charakter typowo wiejski, o czym świadczy fakt, że 
nieznacznie ponad 90% populacji mieszka na wsiach, a dwie miejscowości mają 
po: 6,4 i 2,3 tyś. mieszkańców.  

• Powiat piotrkowski jest regionem, który wg badań UNDP, należy do grupy 30 o 
najniższych wskaźnikach rozwojowych (m.in. wg kryterium zamożności).

• Pod względem zamożności powiat sytuuje się bardzo nisko w ogólnopolskiej 
klasyfikacji  (360/380); niską pozycje (20) zajmuje również w kontekście 
powiatów woj.  łódzkiego



Kluczowe wnioski (2):

• W ocenie służb pomocy społecznej  wśród mieszkańców powiatu  
korzystających z różnych form wsparcia,  dominuje ubóstwo i bezrobocie.

• W grupie osób ubogich, wg kryterium stosownej ustawy, dominują osoby o 
wykształceniu  nie wyższym niż zawodowe.  Znaczny udział mają również osoby 
z wykształceniem średnim bez matury

• Stopa bezrobocia jest wyższa niż ogólnopolska, ale zbliżona dla wartości dla 
woj. łódzkiego

• Działalność w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia prowadzona jest 
w bardzo ograniczonym zakresie tematycznym i dotyczą one wąskich grup 
ludności, głównie uczniów.



Kluczowe wnioski:

• Wśród problemów zdrowotnych, z powodu których stale korzystają z pomocy lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej i/lub byli hospitalizowani dorosłych mieszkańców powiatu dominują:

• Choroby układu krążenia
• Nowotwory
• Choroby układu moczo-płciowego
• Urazy i zatrucia

• Na przestrzeni ostatnich lat rokrocznie do stałej opieki medycznej w poz-tach przybywa, średnio 10%,
procent nowych pacjentów z rozpoznaniem ChUK

• Analiza danych z lat 2009 – 2013 wskazuje na trend, że liczba pacjentów poz z rozpoznaniem ChUK w
grupie wiekowej 35-54 jest (średnio) 7-krotnie wyższa niż liczba pacjentów w wieku 19-34.

• Charakterystyka problemów zdrowotnych mieszkańców powiatu piotrkowskiego wskazuje, że zarówno na
poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, jak i opieki szpitalnej przeważającym problemem zdrowotnym
są choroby układu krążenia.









Prognoza WHO do 2030 roku











Rokrocznie 2 miliony osób umiera z powodu chorób 

wynikających ze zbyt małej aktywności fizycznej

najczęściej chorób układu krążenia, nowotworów i cukrzycy

Dane CDC, USA, 2000



Aktywność fizyczna mieszkańców Łodzi

Jedynie 10% badanych chodzi zazwyczaj pieszo lub jeździ na rowerze do pracy, a tylko 
5% poświęca na to więcej niż 15 minut dziennie

Ponad 70% badanych nie wykonuje żadnych ćwiczeń fizycznych trwających co 
najmniej 30 minut bez przerwy

Regularne ćwiczenia fizyczne trwające >=30 minut przynajmniej 2-3 x w tygodniu 
wykonuje zaledwie 13% badanych, sporadycznie (kilka razy w miesiącu) – ok. 11%

Projekt: „Bridging the East-West Health Gap”





Magdalena Kwaśniewska1, Anna Jegier2, Tomasz Kostka3, 
Ewa Rębowska1, Joanna Kozińska1, Robert Pietruszyński4, Tomasz Lesiak4, Wojciech Drygas1,5

* Badanie przeprowadzone w ramach grantu NCN  NN 404 258940

1 Zakład Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
2 Zakład Medycyny Sportowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3 Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
4 Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej, Szpital im WAM  w  Łodzi 
5 Zakład Epidemiologii, Prewencji CHUK i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii w Warszawie 

Aktywność fizyczna a subkliniczna miażdżyca – wyniki 25-letniej obserwacji 

prospektywnej mężczyzn w wieku średnim *





















Częstość  palenia  tytoniu w  obszarze demonstracyjnym Łódź-Górna w latach 1991-
2002
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• 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









Korzyści… 









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





CEL NADRZĘDNY 

Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na terenie powiatu 
piotrkowskiego poprzez podniesienie świadomości społecznej w zakresie 
czynników rycyka chorób układu krążenia oraz zwiększenie dostępności do 
świadczeń zdrowotnych

CEL GŁÓWNY

Zapewnienie mieszkańcom powiatu piotrkowskiego znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej pełnego dostępu do wczesnej diagnostyki 
chorób układu krążenia, opartej na działaniach profilaktycznych oraz 
promocji zdrowego stylu życia, a w konsekwencji zmniejszenie 
zachorowalności.
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Skąd czerpać wiarygodne informacje na temat zapobiegania 
chorobom serca i naczyń?

• Strona Instytutu Kardiologii w Warszawie: www.pamietajosercu.pl

• Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki: www.pfp.edu.pl

• Dla dzieci: www.graoserce.pl

http://www.pamietajosercu.pl/
http://www.pfp.edu.pl/
http://www.graoserce.pl/
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


