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1. Wprowadzenie

Raport zawiera prezentację i analizę wyników badania, które zostało przeprowadzone  
w 2006 roku w oparciu o kwestionariusz wypracowany w ramach Projektu “HEPRO – Zbiór 
Narzędzi dla Profili Zdrowotnych”. Projekt był realizowany od czerwca 2005 do grudnia 
2007 roku i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy Wspólnoto-
wej INTERREG IIIB BSR. W projekcie brało udział 32 partnerów z miast i instytucji nauko-
wych realizujących program Światowej Organizacji Zdrowia „Zdrowe Miasta”, leżących  
w regionie Morza Bałtyckiego (Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Litwa, Łotwa i Pol-
ska). Z Polski, uczestnikami projektu oprócz Poznania były takie miasta jak: Warszawa, 
Łódź, Olsztyn i Poddębice oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.

Głównym celem projektu HEPRO było uzyskanie informacji o stanie zdrowia społecz-
ności lokalnej na podstawie badań ankietowych mieszkańców i wykorzystanie go do pla-
nowania działań prozdrowotnych.

Z punktu widzenia polityki zdrowotnej, wyniki badania ankietowego przeprowadzo-
nego w Poznaniu na reprezentatywnej populacji 1010 mieszkańców, dostarczają wiedzy  
o stylu życia poznaniaków, a także pozwalają określić zakres i kierunki przyszłych dzia-
łań profilaktycznych i promujących zdrowie podejmowanych na rzecz tej populacji.

Raport z analizy wyników badania ankietowego został przygotowany przez zespół 
ekspertów z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. Jerzego Nofera w Łodzi, Krajowego 
Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy – pod kierunkiem mgr Elizy Iwanowicz.

Struktura raportu została zaplanowana w taki sposób, że w części pierwszej  
– podstawowej, po dwóch wstępnych rozdziałach, dotyczących zastosowanych metod 
statystycznych oraz opisu próby badawczej, znajduje się opis stanu zdrowia responden-
tów, a następnie czynników go warunkujących. Pierwszy rozdział w tym zakresie obej-
muje samoocenę zdrowia i samopoczucia respondentów, co obrazuje subiektywnie po-
strzegany stan ich zdrowia. Natomiast kolejny rozdział poświęcony jest występowaniu 
różnorodnych chorób oraz przebiegowi procesu leczenia respondentów, co można uznać 
za obiektywny wskaźnik stanu zdrowia mieszkańców Poznania udzielających wywiadu 
kwestionariuszowego. Kolejne dwie części raportu poświęcone są czynnikom warunku-
jącym ludzkie zdrowie, tj. zachowaniom zdrowotnym oraz środowisku pracy i zamiesz-
kania człowieka. Następny, obszerny fragment niniejszego raportu dotyczy analizy zależ-
ności zmiennych nominalnych i zmiennych społeczno – demograficznych.

Jako podstawę analizy zróżnicowania wyników uzyskanych w badaniu Projek-
tu HEPRO przyjęto cztery zmienne opisujące strukturę populacji: (1) płeć, (2) wiek,  
(3) wykształcenie i (4) status materialny. Za takim wyborem przemawiają następujące 
przesłanki:
 (a)  są to zmienne tradycyjnie uwzględniane w zdecydowanej większości badań popu-

lacyjnych, co daje możliwość odniesień i porównań uzyskanych obecnie wyników 
z ustaleniami pochodzącymi z innych badań;

 (b)  zmienne te stanowią najważniejsze składowe zbiorczej kategorii opisującej tzw. status 
społeczno-ekonomiczny (SES), który – w oparciu o liczne badania – uważany jest współ-
cześnie w epidemiologii i w polityce zdrowotnej za jeden z najistotniejszych czynników 
bezpośrednio wpływających na zdrowie populacji i poszczególnych osób;

 (c)  są to również zmienne, które kształtują stan zdrowia społeczeństwa oraz jednostek 
w sposób pośredni – wpływają na niego poprzez charakterystyczne dla poszczegól-
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nych grup style życia i działania zdrowotne, determinują indywidualne i zbiorowe 
wybory dokonywane w obszarze zdrowia;

 (d)  wyróżnione zmienne różnicują także obiektywne potrzeby zdrowotne oraz 
wynikające z tych potrzeb sposoby i style korzystania z opieki medycznej  
– odmienne dla poszczególnych grup;

 (e)  są to również zmienne, wokół których tworzą się społeczne nierówności w stanie 
zdrowia oraz w dostępie do zasobów zdrowotnych;

 (f)  są one także podłożem szerszych zróżnicowań oraz nierówności społecznych  
– wraz z towarzyszącymi temu zjawiskami patologicznymi (m.in. dyskryminacja ze 
względu na wiek, płeć, marginalizacja społeczna, wykluczenie społeczne).

Część druga – wersja ekspercka, stanowi uzupełnienie wersji podstawowej, w któ-
rej uwzględniono porównanie wybranych wyników z wynikami populacyjnych ba-
dań zrealizowanych w Polsce i Europie oraz pogłębioną charakterystykę dwóch grup  
tj. aktywnych zawodowo osób poniżej 35. roku życia i osób starszych. Obie części skła-
dające się na Raport kończą się podsumowaniem wraz z podstawowymi rekomendacja-
mi do planowania działań prozdrowotnych na rzecz mieszkańców Poznania w oparciu  
o potrzeby zdiagnozowane w badaniu.

2. Statystyczne opracowanie wyników

Przed pracą z plikiem danych projektowych przetłumaczono bazę z języka angielskie-
go na polski oraz wyliczono odpowiednie wskaźniki przetwarzając dane i  jednostki uży-
te  w badaniach. Dotyczyło to między innymi:

• Przygotowania odpowiednich przedziałów w zmiennych społeczno-demo-
graficznych np. wieku, statusie materialnym.

• Obliczenia wskaźnika BMI (Body Mass Index) – przeliczenie jednostek, zasto-
sowanie kategorii norm.

• Wyłączenia z niektórych pytań odpowiedzi “nie dotyczy” na etapie analizy1.
Dla potrzeb prezentacji wyników obliczono statystyki opisowe – głównie odsetki po-

szczególnych odpowiedzi w próbie w zakresie wszystkich pytań. Zastosowano tutaj auto-
matyczne zaokrąglanie wyników do pełnych liczb (bez miejsc po przecinku). Taka procedu-
ra ułatwia odczytywanie wyników - przy przyjętej dokładności i ze względu na potrzeby 
raportu jest ona najbardziej właściwa�. Wyniki przedstawiono na histogramach, z poda-
niem ww. odsetek. Jeśli idzie o prezentację próby badawczej, to zastosowano większą do-
kładność. Dla potrzeb prezentacji zmiennych ciągłych tj. wieku zastosowano przedziały 
stosowane zwykle w podobnych badaniach (np. przez Centralny Ośrodek Badania Opinii 
Społecznej). W przypadku wieku obliczono także średnią i odchylenie standardowe.

Dla potrzeb analiz zależności zmiennych społeczno-demograficznych i zmiennych no-
minalnych (tj. kategorii odpowiedzi w poszczególnych pytaniach) dokonano tabelaryzacji 
krzyżowej wszystkich zależności wraz z obliczeniem wartości testu chi-kwadrat. Do opisu 
i analizy zakwalifikowano tylko te tabele, które spełniały dwa warunki. Wartość chi-kwa-
drat dla tabeli musiała być istotna na poziomie p<0,01 oraz różnice w rozkładach odpo-

�Dotyczy to pytań o jakość psychospołecznego środowiska pracy respondentów (od Q13_5 do Q13_9 w kwestionariuszu  
HEPRO). 
�Należy tu jednak zaznaczyć, iż przyjęta procedura zaokrąglania powoduje, iż suma odsetek odpowiedzi na histogramach i w ta-
belach waha się od 99 do 101%.
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wiedzi musiały być na tyle duże i jednoznaczne, żeby ich omawianie miało sens z punktu 
widzenia teorii zachowań zdrowotnych oraz praktyki w zakresie szeroko rozumianej poli-
tyki zdrowotnej. W przypadku zmiennych przedziałowych obliczono średnie i odchylenia 
standardowe oraz zastosowano test t-Studenta dla grup niezależnych w przypadku dwóch 
grup (np. kobiety i mężczyźni) oraz ANOVĘ jednoczynnikową w przypadku większej ilo-
ści grup (np. przy podziale ze względu na kategorie wykształcenia). W obu przypadkach 
jako minimalny poziom istotności przyjęto p<0,01.3 Dzięki zastosowaniu tych testów moż-
na się dowiedzieć, czy respondenci z różnych grup np. kobiety i mężczyźni istotnie ina-
czej odpowiadali na poszczególne pytania kwestionariusza. Różne testy zastosowano ze 
względu na inny charakter zmiennych z poszczególnych pytań.

 
3. Opis próby badawczej

W próbie badawczej (N=1010) znalazło się 53,5% kobiet (550 osób) i 46,5% mężczyzn 
(460 osób). Rozkład ten przedstawiono na wykresie nr 1.

Wykres 1. Rozkład płci w próbie badawczej

Q43 

Mężczyzna
46 %

Kobieta
54%

Średni wiek badanych wynosił około 4�,2 roku (przy odchyleniu standardowym rów-
nym ok. 1�,8). Badanych skategoryzowano, przyjmując kategorie wiekowe stosowane 
przez CBOS. W tabeli nr 1 znajduje się szczegółowy rozkład wieku w badanej grupie 
z podziałem na kategorie. Jak widać, najliczniej w próbie reprezentowana była grupa re-
spondentów w przedziale wiekowym 45-54 lata.

Tabela 1. Wiek badanych w próbie

Kategoria wieku [lata] Liczność [n] Odsetek badanych [%]

Do 24 185 18,3

25-35 149 14,8

36-44 142 14,1

45-54 �00 19,8

55-64 159 15,7

65 i więcej 175 17,3

3Ferguson G. A., Takane Y.: Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. 
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 Jeśli idzie o wykształcenie, to jego rozkład w oparciu o przyjęte w kwestionariuszu 
kategorie zaprezentowano na wykresie 2 (odsetki badanych podano w zaokrągleniu do 
pełnych liczb).

Wykres 2. Wykształcenie respondentów
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Jak widać na powyższym wykresie, w próbie najliczniej reprezentowani byli badani z wy-
kształceniem średnim (około 38%). Liczni byli także respondenci legitymujący się wykształce-
niem wyższym magisterskim (20%) oraz zasadniczym zawodowym (ok. 18%). 

Z kolei w tabeli 2 przedstawiono podział badanych ze względu na przyjęte w kwestio-
nariuszu kategorie dotyczące stanu cywilnego.

Tabela 2. Stan cywilny badanych w próbie

Stan cywilny Liczność
[n]

Odsetek 
badanych

[%]
Mężatka/żonaty 547 54,2

Zamężna/zamężny ponownie 19 1,9

Stanu wolnego, nigdy nie mieszkał z partnerem/partnerką 53 5,2

Stanu wolnego, obecnie mieszka z partnerem/partnerką 238 23,6

Stanu wolnego w przeszłości mieszkał z partnerem/partnerką 21 2,1

Rozwiedziony 49 4,9

W separacji � 0,2

Wdowa/Wdowiec 78 7,7

Inne � 0,2

Odmowa odpowiedzi 1 0,1

Tabela 3 prezentuje rozkład badanych ze względu na ilość osób zamieszkujących we 
wspólnym gospodarstwie domowym (respondent jest także wliczany).
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Tabela 3. Ilość osób zamieszkujących z badanymi we wspólnym gospodarstwie domowym

Ilość osób Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

Jedna 93 9,2

Dwie 235 23,3

Trzy 271 26,8

Cztery 282 27,9

Pięć 81 8,0

Sześć i więcej 48 4,8

Wśród badanych najliczniejsza była grupa respondentów zamieszkująca w gospodar-
stwie domowym liczącym cztery osoby (ok. 28%) oraz trzy osoby (ok. 27%). Co jedenasty 
badany mieszkał samotnie, a co dwudziesty - w gospodarstwie domowych liczącym sześć 
i więcej osób.

Tabela 4. Miejsce zamieszkania badanych

Miejsce zamieszkania Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

W centrum miasta 409 40,9

W mieście, poza centrum 537 53,8

W gęsto zaludnionej okolicy poza miastem 41 4,1

W słabo zaludnionej okolicy 12 1,2

Jak prezentuje tabela 4, badani zamieszkiwali głównie w mieście poza centrum (ponad 
połowa) oraz w centrum miasta (prawie 41%). Tylko nieliczni respondenci (ok. 5%) zamiesz-
kiwali poza miastem. Jedenastu poznaniaków nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Tabela 5. Zamieszkiwanie z dziećmi do 17. roku życia w gospodarstwie domowym

Kategoria Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

Bez dzieci 633 63,0

Z jednym dzieckiem 250 24,9

Z dwójką dzieci 99 9,9

Z trójką dzieci i więcej �� 2,2

Większość badanych (ok. 63%) zamieszkiwała w gospodarstwie domowym bez dzieci 
do 17. roku życia, co czwarty - z jednym dzieckiem, a co dziesiąty - z dwójką dzieci. Tylko 
około dwóch na stu badanych mieszkało z trójką dzieci i więcej. Natomiast sześciu re-
spondentów nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o zamieszkiwanie z dziećmi w jednym 
gospodarstwie domowym (tabela 5).
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Tabela 6. Rodzaj lokalu zamieszkiwanego przez  badanych

Rodzaj lokalu Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

 Dom mieszkalny w gospodarstwie rolnym  
lub innym domu jednorodzinnym na wsi 8 0,8

 Dom jedno- lub dwurodzinny sąsiadujący  
z innymi podobnymi domami 127 12,6

Mieszkanie w budynku  wielorodzinnym 871 86,6

Jak prezentuje powyższa tabela, prawie 87% badanych zamieszkiwało mieszkanie w bu-
dynku wielorodzinnym. Na drugim miejscu znalazło się zamieszkiwanie w domu jednoro-
dzinnym i dwurodzinnym w sąsiedztwie innych domów (około 12, 5%). Tylko nieliczni ba-
dani (poniżej jednego procenta) zamieszkiwali w domu na wsi lub gospodarstwie rolnym. 

Jednocześnie zapytano respondentów o status własności zajmowanego lokalu. Rozkład 
odpowiedzi znajduje się w tabeli 7. 

Tabela 7. Status własności zajmowanego lokalu

Status własności Liczność
[n]

Odsetek 
badanych

[%]

Respondent lub ktoś z nim zamieszkujący jest n ajemcą 349 34,7

Respondent lub ktoś z nim zamieszkujący jest właścicielem 658 65,3

W dwóch trzecich przypadków właścicielem zamieszkiwanego lokalu był respon-
dent lub ktoś z nim zamieszkujący. W pozostałych przypadkach wymienione osoby 
były tylko najemcami lokalu. Trójka badanych nie udzieliła odpowiedzi na pytanie  
o własność.

Status materialny mieszkańców Poznania określono używając wskaźnika w postaci 
pytania o problemy z opłaceniem rachunków (np. czynsz, elektryczność, telefon w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy). Wyniki w tym zakresie przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Częstotliwość trudności z opłacaniem rachunków w ciągu 12 miesięcy 
poprzedzających badanie

Kategoria Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

W każdym miesiącu 37 3,7

Co drugi/trzeci miesiąc 31 3,1

Kilka razy 114 11,4

Ani razu 822 81,9
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Prawie 82% respondentów stwierdziło, że w ostatnim roku ani razu nie doświadczyli 
sytuacji, kiedy mieli trudności z opłaceniem rachunków. W przypadku około 11,5% po-
znaniaków sytuacja taka zdarzyła się kilka razy. Siedem procent badanych miało prob-
lemy z opłaceniem rachunków co drugi/trzeci miesiąc lub w każdym miesiącu. Sześciu 
respondentów odmówiło podania informacji na ten temat. 

4. Samoocena stanu zdrowia i samopoczucia

Uczestnicy badania HEPRO oceniali swój stan zdrowia oraz samopoczucia. Samoocena 
jest stosowanym powszechnie w badaniach społecznych narzędziem, w przypadku zdro-
wia może odnosić się do ogólnie pojętego jego stanu (bez definiowania o jaką konkretnie 
definicję zdrowia chodzi) lub dotyczyć wybranych znaczeń (elementów) zdrowia, np.: 
poziomu sprawności, odporności, odczuwanych dolegliwości czy utrudnień w funkcjo-
nowaniu4. W kwestionariuszu HEPRO nacisk położony został na trzy wymiary zdrowia: 
funkcjonowanie codzienne, samopoczucie psychiczne oraz występowanie określonych 
chorób. W pierwszej kolejności poproszono jednak respondentów o ocenę ogólnego sta-
nu zdrowia. Przeważały tu oceny dobre i bardzo dobre (niemal 60% odpowiedzi) oraz 
średnie (1/4 respondentów). Źle swój stan zdrowia oceniło 17% pytanych, przy czym 3% 
badanej grupy opisało swój stan zdrowia jako bardzo zły.  Dokładny rozkład odpowiedzi 
przedstawiono na wykresie 1. 

Wykres 1. Autoocena ogólnego stanu zdrowia

Warunek włączania: v166=3

0%
3%

14%14%

44%

25%

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Bar
dzo

 do
brz

e
Do

brz
e

Nieź
le Źle

Bar
dzo

 źle

Tru
dno

 po
wied

zie
ć

Q1

Lic
zb

a 
ob

s.

Po dokonaniu generalnej oceny stanu zdrowia respondenci proszeni byli o określenie 
jego funkcjonalnego wymiaru, poprzez wskazanie na ile sprawność i samopoczucie po-
zwalają na realizację indywidualnych celów, planów oraz wypełnianie ról społecznych. 
W pierwszym rzędzie zadano następujące pytanie: “Czy Pani/Pana samopoczucie pozwa-
la Pani/Panu robić to, na co ma Pani/Pan ochotę?”. Większość osób (niemal 60%) żywiła 
przekonanie, że najczęściej samopoczucie pozwalało im na swobodne podejmowanie 

� Puchalski K.: Zdrowie w świadomości społecznej. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997.



HEPRO - Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych

12

wszelkiej aktywności, czasami pozwalało na realizację własnych zamierzeń 30% pyta-
nych, jako niesprzyjające wcieleniu w życie własnych pomysłów zdrowie postrzegało 
11% osób. Rozkład odpowiedzi zilustrowano szczegółowo na wykresie 2. 

Wykres 2. Przekonania dotyczące tego, czy samopoczucie pozwala  
na realizacje własnych zamierzeń

Warunek włączania: v166=3
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Respondenci zapytani zostali takýe o odczuwanie stresu w swoim ýyciu codziennym. 
Czćsto stres odczuwaůa ponad Ľ badanych, nieco mniej niý poůowa doúwiadczaůa go 
czasami, a prawie nigdy niemal co czwarty respondent, wyniki ukazane zostały na wy-
kresie 3. 

Wykres 3. Odczuwanie stresu w życiu codziennym

Warunek włączania: v166=3
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Ponadto respondenci podawali informacje dotyczące występowania u nich przewlekłej 
choroby lub dolegliwości. W badanej grupie prawie 40% poznaniaków przyznało, że 
cierpieli na takie przypadłości (wykres 4). 
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 Wykres 4. Występowanie choroby przewlekłej, długotrwałej niesprawności spowodo-
wanej urazem, niepełnosprawności lub innej przewlekłej dolegliwości

Warunek włączania: v166=3
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Dodatkowo ponad 43% respondentów spośród tych, którzy uskarżali się na chronicz-
ną chorobę/dolegliwość, oceniło, iż były one źródłem znacznych ograniczeń w wykony-
waniu pracy zawodowej oraz normalnych zajęć (grupa ta stanowi około 16% wszystkich 
przebadanych mieszkańców Poznania). Natomiast prawie co szósty respondent (16%) 
spośród uskarżających się na chroniczną chorobę/dolegliwość uznał, że nie stanowiła ona 
ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu. Wyniki badania tych aspektów zdrowia 
przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Odczuwane ograniczenie w wykonywaniu pracy oraz normalnych zajęć na 
skutek występowania choroby przewlekłej, długotrwałej niesprawności spowodowanej 

urazem, niepełnosprawności lub innej przewlekłej dolegliwości

Warunek włączania: v166=3
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Respondenci odnieśli się w badaniu HEPRO także do niedawnej przeszłości, dokonu-
jąc oceny tego, czy w okresie 2 ostatnich tygodni choroba lub inna dolegliwość (nieko-
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niecznie przewlekła) utrudniła lub nawet uniemożliwiła im codzienne funkcjonowanie 
i wykonywanie zwykłych czynności. Taka sytuacja miała miejsce częściej niż u co piątej 
zapytanej osoby (22%). Wyniki przedstawione zostały na poniższym wykresie. 

Wykres 6. Odczuwane ograniczenie w wykonywaniu pracy oraz normalnych zajęć na 
skutek występowania choroby lub innej dolegliwości w okresie ostatnich 2 tygodni

Warunek włączania: v166=3
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Poza funkcjonowaniem fizycznym ocenie poddano także wymiar psychologiczny sa-
mopoczucia badanych. Uwzględniono tutaj występowanie negatywnych oraz pozytyw-
nych emocji i odczuć w przeciągu 7 dni poprzedzających lub w ostatnim miesiącu przed 
badaniem. 

W ramach negatywnych emocji uwzględniono w kwestionariuszu odczuwanie ner-
wowości i wewnętrznego niepokoju, lęku, braku nadziei na przyszłość, smutku oraz nad-
miernego zmartwienia, a także częstotliwość występowania wyczerpania i zmęczenia. 

W okresie 7 dni przez zadaniem pytania nerwowość oraz poczucie wewnętrznego nie-
pokoju bardzo dokuczały 8% respondentów, dość mocno - 17%, a 42% trochę. Natomiast 
1/3 badanych nie odczuwała tych emocji w ostatnim tygodniu przed sondażem. 

Jeśli idzie o odczuwanie lęku, to dość mocno lub bardzo dokuczał on 12% osób, 64% 
zaś nie czuła go wcale. Dokładne wyniki obrazują wykresy 7 oraz 8.
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Wykres 7. Odczuwanie nerwowości oraz wewnętrznego niepokoju w okresie 7 dni 
przed przeprowadzeniem sondażu

Warunek włączania: v166=3
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Wykres 8. Odczuwanie lęku w okresie 7 dni przed przeprowadzeniem sondażu

Warunek włączania: v166=3
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Brak nadziei na przyszłość był odczuciem towarzyszącym w ciągu tygodnia przed ba-
daniem w dużym nasileniu 5% respondentów, dość mocno dokuczał zaś 11%. Niemal 
60% badanych w ogóle nie uskarżało się na to odczucie. 



HEPRO - Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych

16

Wykres 9. Odczuwanie braku nadziei na przyszłość w okresie 7 dni przed 
przeprowadzeniem sondażu

Warunek włączania: v166=3
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Smutek odczuwał bardzo silnie co dwudziesty badany (5%), a w stopniu dość mocnym 
co dziesiąty (10%); 44% respondentów uczucie to nie dokuczyło wcale.

Jeśli idzie o poczucie nadmiernego zmartwienia, to rozkład odpowiedzi jest tu podob-
ny jak w kwestii odczuwania smutku: silnie emocja ta towarzyszyła 6% badanych, dość 
mocno 11%, natomiast nie odczuwało ich wcale 51% respondentów. Wyniki ilustrują po-
niższe wykresy. 

Wykres 10. Odczuwanie smutku w okresie 7 dni przed przeprowadzeniem sondażu

Warunek włączania: v166=3

1%
5%

44%
41%

10%

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Wcal
e

Tro
chę

Do
ść m

ocn
o

Bar
dzo

Tru
dno

 po
wied

zie
ć

Q8_4

Lic
zb

a 
ob

s.



HEPRO - Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych

1�

Wykres 11. Odczuwanie nadmiernego zmartwienia w okresie 7 dni przed 
przeprowadzeniem sondażu

Warunek włączania: v166=3
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Badanym zadano także pytania odnoszące się do okresu 4 tygodni przed przeprowa-
dzeniem sondażu. Dotyczyły one m.in. odczuwania wyczerpania oraz zmęczenia, a także 
częstotliwości poczucia bycia pełnym życia i posiadania dużej energii. Wśród responden-
tów 5% czuło się wyczerpanymi przez cały czas, a 13% przez większość czasu; czasem 
wyczerpanie “dopadało” 43% osób, rzadko zaś odczuwała je ponad 1/4 pytanych. Co oko-
ło dziewiąta osoba wcale nie czuła się wyczerpana w badanym okresie (11%). Zmęczenie 
natomiast przez cały czas towarzyszyło 6% badanych, a przez większość czasu - 17%. 
Ponad połowa respondentów deklarowała, że czuła się zmęczona czasami, niemal co pią-
ta osoba – rzadko, a 6% nigdy. Wyniki szczegółowo przedstawione zostały na poniższych 
wykresach. 

Wykres 12. Częstotliwość odczuwania wyczerpania w okresie miesiąca  
przed przeprowadzeniem sondażu

Warunek włączania: v166=3
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Wykres 13. Częstotliwość odczuwania zmęczenia w okresie miesiąca przed 
przeprowadzeniem sondażu

Warunek włączania: v166=3
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Pozytywne odczucia takie jak poczucie bycia pełnym życia przez cały czas lub jego 
większość towarzyszyło ponad połowie respondentów z Poznania. Takie pozytywne 
emocje towarzyszyły czasami ponad 1/3 respondentów, natomiast nigdy nie przydarzyły 
się 13% ankietowanych. Podobny rozkład odpowiedzi zaobserwowano w związku z py-
taniem o odczuwanie posiadania dużej energii. Szczegółowo wyniki zostały zilustrowane 
na wykresach 14 oraz 15. 

Wykres 14. Częstotliwość poczucia bycia pełnym życia w okresie miesiąca  
przed przeprowadzeniem sondażu

Warunek włączania: v166=3
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Wykres 15. Częstotliwość poczucia bycia pełnym energii w okresie miesiąca  
przed przeprowadzeniem sondażu.

Warunek włączania: v166=3
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5. Choroby i leczenie

Obok pytań o samopoczucie respondentów, co obrazuje subiektywnie postrzegany 
stan ich zdrowia, w kwestionariuszu badania HEPRO pojawiły się pytania o występowa-
nie różnorodnych chorób oraz przebieg procesu leczenia (w tym zasięganie porad leka-
rza oraz przyjmowanie leków), co można uznać za obiektywny wskaźnik stanu zdrowia 
mieszkańców Poznania udzielających wywiadu kwestionariuszowego. Należy jednakże 
pamiętać, że wszelkie dane dotyczące omawianych tu zagadnień pochodzą tylko i wy-
łącznie z przekazu ustnego respondentów i nie zostały w żaden sposób zweryfikowane 
(np. dokumentacją medyczną czy przeprowadzonymi badaniami). 

I tak, poznaniacy zostali poproszeni o wskazanie z listy 16 różnorodnych schorzeń 
(obejmującej zarówno dolegliwości somatyczne, jak i psychiczne)5 takich, na które choro-
wali w przeszłości lub występujących aktualnie. Jak wykazały analizy statystyczne, przy-
najmniej dziewięciu na dziesięciu respondentów nigdy nie chorowało na takie dolegli-
wości jak: astma, cukrzyca, zaćma, zawał serca/dusznica bolesna, udar mózgu, chroniczne 
zapalenie oskrzeli/rozedma płuc, gościec, osteoporoza, nowotwory złośliwe oraz inne niż 
depresja choroby psychiczne (wykresy 1 – 10). Przynajmniej 5% poznaniaków biorących 
udział w sondażu aktualnie cierpiało na cukrzycę, zawał serca/dusznicę bolesną, gościec 
oraz osteoporozę, co obrazują poniższe wykresy.

5 Lista schorzeń/dolegliwości, o które pytano respondentów, zawierała: astmę, alergię (bez objawów astmatycznych), cukrzycę, 
zaćmę, nadciśnienie tętnicze, zawał serca lub dusznicę bolesną, udar mózgu, chroniczne zapalenie oskrzeli/rozedmę płuc, gościec, 
osteoporozę, nowotwory złośliwe, ostre bóle głowy/migrenę, depresję, inne choroby psychiczne, bóle kręgosłupa, szum/dzwonie-
nie w uszach. 
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Wykres 1. Częstość występowania astmy w populacji badanej

Warunek włączania: v166=3
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Wykres 2. Częstość występowania cukrzycy w populacji badanej

Warunek włączania: v166=3
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Wykres 3. Częstość występowania zaćmy w populacji badanej

Warunek włączania: v166=3
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Wykres 4. Częstość występowania zawału serca lub dusznicy bolesnej w populacji 
badanej

Warunek włączania: v166=3
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Wykres 5. Częstość występowania udaru mózgu w populacji badanej
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Wykres 6. Częstość występowania chronicznego zapalenia oskrzeli/ rozedmy płuc 
w populacji badanej

Warunek włączania: v166=3
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Wykres 7. Częstość występowania gośćca w populacji badanej

Warunek włączania: v166=3
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Wykres 8. Częstość występowania osteoporozy w populacji badanej

Warunek włączania: v166=3
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Wykres 9. Częstość występowania nowotworów złośliwych w populacji badanej

Warunek włączania: v166=3

1%

96%

1% 2%

0

200

400

600

800

1000

1200

Nie, 
nig

dy

Tak
, w

 pr
zes

zło
ści

Tak
, ob

ecn
ie

Tru
dno

 po
wied

zie
ć

Q33_11

Lic
zb

a 
ob

s.

Wykres 10. Częstość występowania w populacji badanej chorób psychicznych innych 
niż depresja

Warunek włączania: v166=3
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Pozostałe schorzenia, o które pytano respondentów w sondażu Projektu HEPRO, wy-
stępowały (w przeszłości lub obecnie) ze znacznie większą częstotliwością w porównaniu 
do tych kilkunastu ww. dolegliwości. Najczęściej respondenci skarżyli się na bóle kręgo-
słupa. Nieco częściej niż czterech na dziesięciu z nich (42%) odczuwało obecnie tego typu 
dolegliwości. Natomiast co dziesiąty (10%) miał z nimi do czynienia w przeszłości. W su-
mie nieco ponad połowę poznaniaków (52%) miało doświadczenia w odczuwaniu tego 
typu boleści. Natomiast 48% badanych stwierdziło, że nigdy nie mieli takich problemów 
ze zdrowiem. (wykres 11).
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Wykres 11. Częstość występowania bólów kręgosłupa w populacji badanej
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Kolejną dolegliwością występującą stosunkowo często w populacji badanej było nad-
ciśnienie tętnicze. To schorzenie układu krążenia dotyczyło aktualnie blisko co czwartego 
mieszkańca Poznania (24%), a co dwudziesty piąty uskarżał się na nie w przeszłości (4%). 
Nadciśnienie tętnicze nigdy nie było problemem zdrowotnym częściej niż siedmiu na 
dziesięciu respondentów (71%) – wykres 12.

Wykres 12. Częstość występowania nadciśnienia tętniczego w populacji badanej

Warunek włączania: v166=3
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Co więcej, blisko co szósty poznaniak (17%) przyznał się, iż aktualnie cierpi na ostre 
bóle głowy i/lub migrenę, a nieco częściej niż co ósmy (12%) miał tego typu dolegliwości 
w przeszłości. Pozostała grupa – tj. siedmiu na dziesięciu respondentów - stwierdziła, że 
nigdy nie miała takiego problemu zdrowotnego (70%) - wykres 13. 
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Wykres 13. Częstość występowania ostrych bólów głowy/ migreny  
w populacji badanej
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Takie same odsetki poznaniaków, jakie uważały ostre bóle głowy/migreny jako swój 
obecny problem zdrowotny, aktualnie uskarżały się także na występowanie alergii (bez ob-
jawów astmatycznych) lub szumów/dzwonienia w uszach. Dotyczyło to bowiem po 17% 
badanych. Jednakże w przypadku tych dwóch schorzeń zdecydowanie mniejsze odsetki 
respondentów, niż miało to miejsce przy dolegliwościach bólowych głowy, doświadczyły 
ich w przeszłości. I tak, co dwudziesta osoba kiedyś chorowała na alergię (5%), a co dwu-
dziesta piąta w przeszłości uskarżała się na szumy/ dzwonienie w uszach (4%). Natomiast 
nigdy nie miało do czynienia z wymienionymi tu dwoma chorobami blisko ośmiu na dzie-
sięciu poznaniaków (76%) w przypadku alergii, a 78% - szumu/ dzwonienia w uszach). 
Zależności te prezentują wykresy 14 i 15. 

Wykres 14. Częstość występowania  
w populacji badanej alergii bez objawów astmatycznych
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Wykres 15. Częstość występowania szumów/dzwonienia  
w uszach w populacji badanej
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Warto zwrócić uwagę na częstość występowania depresji w populacji badanej, co 
obrazuje wykres 16. Przyznał się do niej częściej niż co szósty respondent (10% stwier-
dziło, iż był to ich aktualny problem zdrowotny, a kolejne 6% - miało go w przeszłości). 
Porównując to z co setnym reprezentantem próby cierpiącym na pozostałe schorzenia 
psychiczne (patrz wykres 10), jest to niewątpliwie wysoki odsetek. 

Wykres 16. Częstość występowania depresji w populacji badanej

Warunek włączania: v166=3

10%
6%

82%

1%
0

100
200
300
400
500
600
700
800
900

Nie, 
nig

dy

Tak
, w

 pr
zes

zło
ści

Tak
, ob

ecn
ie

Tru
dno

 po
wied

zie
ć

Q33_13

Lic
zb

a 
ob

s.

Obok częstości występowania wyżej opisanych schorzeń fizycznych i psychicznych 
w populacji badanej, pytano także respondentów o przyjmowanie różnorodnych leków 
w ciągu 14 dni poprzedzających badanie. Rozkład odpowiedzi na to pytanie obrazuje wy-
kres 17. I tak, nieco ponad 2/3 próby nie podejmowało takich zachowań (68%). Natomiast 
stosowanie jakiejkolwiek formy farmakoterapii dotyczyło pozostałą część próby, tj. nie-
mal co trzeciego mieszkańca Poznania (32%). 
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Wykres 17. Odsetki respondentów przyjmujących jakiekolwiek leki w okresie 2 tygodni 
poprzedzających badanie

Warunek włączania: v166=3
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Ponadto, w trakcie wywiadu kwestionariuszowego HEPRO pytano respondentów  
o zażywanie konkretnych rodzajów leków w okresie dwóch tygodni przez sondażem �. 
Z listy 11 różnorodnych medykamentów najczęściej – tj. częściej niż przez co dziesiątego 
mieszkańca Poznania - przyjmowano cztery ich grupy, tj. środki przeciwbólowe, na scho-
rzenia układu krążenia (leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi oraz nasercowe), przeciw-
kaszlowe oraz uspokajające (wykresy 18 - 23). 

W przypadku pierwszej ze wspomnianych grup medykamentów, nieco częściej niż co 
piąty poznaniak (21%) zażywał w ciągu 2 tygodni przed badaniem HEPRO środki prze-
ciw bólom stawów, kości i mięśni, a nieco częściej niż co trzeci (35%) - różnorodne inne 
leki przeciwbólowe (był to najczęściej przyjmowany medykament). Zobrazowano to na 
wykresach 18 i 19. Należy zauważyć, iż ta najczęściej zażywana grupa leków – czyli prze-
ciwbólowe – idzie niejako w parze z najbardziej rozpowszechnionymi w populacji bada-
nej chorobami – tj. dolegliwościami bólowymi kręgosłupa (42% poznaniaków uważało je 
za swój aktualny problem zdrowotny – patrz wykres 11) oraz ostrymi bólami głowy/mi-
grenami (aktualnie doświadczało ich 17% osób – wykres 13). 

� Lista 11 leków, o przyjmowanie których pytano respondentów to środki: przeciw kaszlowi, przeciw astmie, obniżające ciśnienie 
krwi, nasercowe, dermatologiczne, przeciw bólom stawów, kości i mięśni, inne środki przeciwbólowe, nasenne, przeczyszczające, 
uspokajające, a także penicylina i inne antybiotyki. 
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Wykres 18. Zażywanie przez respondentów leków przeciw bólom stawów, kości i mięśni 
w ciągu dwóch tygodni poprzedzających badanie
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Wykres 19. Zażywanie przez respondentów leków przeciwbólowych innych 
 niż środki przeciw bólom stawów, kości i mięśni w ciągu dwóch tygodni 

poprzedzających badanie
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W przypadku drugiej ze wspominanych grup leków, tj. działających na chorzenia 
układu krążenia, w ciągu 14 dni przed sondażem HEPRO przyjmowano głównie środki 
obniżające ciśnienie tętnicze krwi. Jak prezentuje wykres 20, dotyczyło to nieco częściej 
niż co piątego mieszkańca Poznania (22%). Nie powinien dziwić tak stosunkowo wysoki 
odsetek osób zażywających omawiane medykamenty, skoro nadciśnienie tętnicze było 
jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób w próbie badanej – 24% osób uważało 
go za swój aktualny problem zdrowotny (patrz wykres 12). Jeśli idzie o drugi typ środków 
działających na schorzenia układu krążenia – tj. leki nasercowe – to były one przyjmowa-
ne w omawianym okresie przez co około szóstego respondenta (16%) – wykres 21. 
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Wykres 20. Zażywanie przez respondentów leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi 
w ciągu dwóch tygodni poprzedzających badanie
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Wykres 21. Zażywanie przez respondentów leków nasercowych w ciągu dwóch tygodni 
poprzedzających badanie
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Trzecia grupa leków brana pod uwagę pod kątem częstości zażywania w ciągu dwóch 
tygodni przed badaniem HEPRO, to środki przeciw kaszlowi. W okresie tym stosował je 
nieco częściej niż co siódmy poznaniak (14%), co obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 22. Zażywanie przez respondentów leków przeciwkaszlowych w ciągu dwóch 
tygodni poprzedzających badanie
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Natomiast do czwartej grupy farmaceutyków pod względem częstości zażywania na-
leżały leki uspokajające. W ciągu ostatnich 14 dni przed sondażem stosował je co około 
dziewiąty respondent – 11% (wykres 23). 

Wykres 23. Zażywanie przez respondentów leków uspokajających w ciągu dwóch 
tygodni poprzedzających badanie
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Pozostałe leki, o które pytano respondentów w trakcie badania HEPRO, stosowane 
były w okresie dwóch tygodni przed wywiadem kwestionariuszowym przez niewielki 
ich odsetek. I tak, środki nasenne przyjmowało 8% poznaniaków (wykres 24), leki derma-
tologiczne – 7% (wykres 25), antybiotyki – 6% (wykres 26), środki przeczyszczające – 4% 
(wykres 27), a farmaceutyki przeciw astmie – 3% próby (wykres 28). 
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Wykres 24. Zażywanie przez respondentów tabletek nasennych  
w ciągu dwóch tygodni poprzedzających badanie
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Wykres 25. Zażywanie przez respondentów leków dermatologicznych w ciągu dwóch 
tygodni poprzedzających badanie
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Wykres 26. Zażywanie przez respondentów penicyliny lub innych antybiotyków w cią-
gu dwóch tygodni poprzedzających badanie

Warunek włączania: v166=3
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Wykres 27. Zażywanie przez respondentów leków przeczyszczających w ciągu 
dwóch tygodni poprzedzających badanie
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Wykres 28. Zażywanie przez respondentów leków przeciw astmie w ciągu dwóch 
tygodni poprzedzających badanie
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Warto ponadto nadmienić, że 15% badanych mieszkańców Poznania zażywało w cią-
gu 2 tygodni przed badaniem HEPRO inne niż wyżej wymienione leki, co przedstawia 
wykres 29.

Wykres 29. Zażywanie przez respondentów leków innych niż wyżej wymienione w cią-
gu dwóch tygodni poprzedzających badanie

Warunek włączania: v166=3
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Wydaje się, że dobrym wskaźnikiem stanu zdrowia populacji może być częstość za-
sięgania przez nią porad lekarza. W związku z tym w kwestionariuszu projektu HEPRO 
znalazło się pytanie o korzystanie przez mieszkańców Poznania z konsultacji medycz-
nych z powodu złego samopoczucia, choroby lub urazu w ciągu trzech miesięcy poprze-
dzających sondaż. Procentowy rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia wykres 
30. Jak widać, populacja badana była podzielona w tej kwestii na dwie niemalże równe 
grupy. I tak, do przynajmniej jednokrotnego zasięgania opinii lekarza w omawianym 
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okresie przyznało się 49% respondentów. Natomiast 51% próby nie korzystało z tego 
typu konsultacji. 

Wykres 30. Odsetki respondentów zasięgających porady lekarza z powodu złego 
samopoczucia, choroby lub urazu w ciągu trzech miesięcy poprzedzających badanie
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6. Zachowania zdrowotne 

Uczestnicy badania HEPRO udzielali odpowiedzi na pytania związane z ich codzien-
nym funkcjonowaniem i stylem życia. W koncepcji badania wśród czynników ze wspo-
mnianego obszaru uwzględniono następujące szczegółowe kwestie mające wpływ na 
zdrowie:

- palenie tytoniu,
- spożywanie alkoholu,
- aktywność fizyczna,
- wybrane aspekty odżywiania,
- indeks masy ciała i intencje związane z jego zmianą,
- odczuwane wsparcie społeczne oraz poziom zaufania.

Palenie tytoniu jest od wielu lat uznawane za bardzo istotny, pojedynczy, podlegający 
modyfikacji czynnik wpływający na stan zdrowia. Status nikotynowy mierzony był za 
pomocą pytania “Czy Pan(i) pali lub palił(a) w przeszłości?”. Spośród objętych badaniem 
mieszkańców Poznania 31% paliło codziennie, ok. 3% stanowili palacze okazjonalni (pa-
lący raz w tygodniu lub rzadziej) zaś 17% to byli palacze. Prawie połowa pytanych (49%) 
nigdy nie paliła papierosów. Dokładne wyniki przedstawione zostały na poniższym wy-
kresie.
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Wykres 1. Odsetek osób palących

Warunek włączania: v166=3
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W badanej populacji tytoń konsumowany był w przeważającej większości w postaci 
papierosów, natomiast zaledwie 1% spośród palących obecnie lub w przeszłości konsu-
mował tytoń fajkowy (także w fajce wodnej). Żadna z osób objętych badaniem nie przy-
znała się do palenia cygar lub zażywania tabaki. Spośród palących (obecnie lub w prze-
szłości) co najmniej 10 papierosów dziennie wypalało ok. 40% osób, między 10 a 20 szt. 
papierosów konsumowało 45%, osoby wypalające dziennie 20 – 30 papierosów stanowiły 
9%, kolejne 3% przyznało się do wypalania średnio 30 – 40 papierosów na dzień. Jeden 
procent palących osób oświadczyło, iż wypala 50 – 60 sztuk papierosów dziennie, a 2% 
pytanych nie potrafiło odpowiedzieć, ile sztuk papierosów konsumuje. Wyniki badania 
dotyczące częstości konsumpcji tytoniu (ze względu na bardzo niski odsetek osób konsu-
mujących tytoń w postaci innej niż papierosy, skupiono się tylko na tym typie wyrobów) 
przedstawione są na wykresie 2.

Wykres 2. Liczba wypalanych dziennie papierosów

Warunek włączania: v166=3
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Osoby palące obecnie lub w przeszłości dodatkowo zostały zapytane: “W jakim stopniu 
rzucenie palenia lub zażywania tabaki jest dla Pani/Pana ważne?”. Waga tej kwestii ocenia-
na była na 11 stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało zupełnie nieważne, a 11 bardzo ważne. 
Wśród palących respondentów ponad 40% uznało rzucenie palenia za bardzo ważne, zaś 
14% za zupełnie nieistotne. Dokładny rozkład odpowiedzi zilustrowano na wykresie 3. 

Wykres 3. Ważność rzucenia palenia dla respondentów 
(1 – zupełnie nieważne, 11 – bardzo ważne).
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Ważnym elementem w obszarze stylu życia diagnozowanym w badaniu HEPRO była 
konsumpcja alkoholu. Mieszkańców Poznania zapytano o to, czy w ciągu tygodnia po-
przedzającego sondaż wypili przynajmniej jedną dawkę określonego rodzaju napoju 
alkoholowego tj. piwa, wina lub wódki. Należy podkreślić, iż autorzy kwestionariusza 
HEPRO zdefiniowali dawkę piwa jako jedną butelkę piwa o objętości 330 ml, jednocześ-
nie półtorej dawki piwa miała być równoważna jedna butelka piwa mocnego. Jak prezen-
tuje poniższy wykres, do wypicia w omawianym okresie przynajmniej jednej tak zdefi-
niowanej dawki piwa przyznał się co trzeci poznaniak (33%). 
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Wykres 4. Konsumpcja przynajmniej jednej dawki piwa w ciągu tygodnia przed 
sondażem HEPRO 
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Jeśli zaś idzie o wino, to jednej jego dawce według twórców kwestionariusza HEPRO 
odpowiadała konsumpcja jednego kieliszka wina lub likieru, jednocześnie sześciu dawkom 
wina była równoważna jedna butelka wina, a 10 dawkom – jedna butelka likieru (700ml). 
Jak prezentuje tabela 5, do wypicia w ciągu tygodnia przed badaniem HEPRO przynaj-
mniej jednej dawki wina przyznał się blisko co piąty mieszkaniec Poznania (18%). 

Wykres 5. Konsumpcja przynajmniej jednej dawki wina w ciągu tygodnia przed 
sondażem HEPRO.
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Natomiast jedna dawka wódki została scharakteryzowana jako jeden kieliszek wódki, 
jednocześnie dwudziestu pięciu dawkom wódki miała być równoważna jedna butelka 
wódki o objętości 750 ml. Jeśli idzie o konsumpcję wódki, to odbywała się ona w mniej-
szych ilościach w okresie tygodnia przed sondażem HEPRO niż w przypadku piwa czy 
wina. Otóż, do wypicia przynajmniej jednej dawki tego mocnego alkoholu przyznał się 
prawie co siódmy respondent (14%) – wykres 6. 
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Wykres 6. Konsumpcja przynajmniej jednej dawki wódki w ciągu tygodnia przed 
sondażem HEPRO 
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Badani zapytani zostali także o fakt nadmiernej konsumpcji alkoholu w miesiącu po-
przedzającym badanie. Zdarzenie takie diagnozowane było za pomocą pytania: “Ile razy 
w ciągu ostatniego miesiąca wypił(a) Pan(i) 5 lub więcej dawek alkoholu przy jednej oka-
zji?”�. Na tak postawione pytanie ponad 3/4 respondentów odparło “ani razu”, 14% bada-
nych upiło się jeden raz, około 6% 2 – 3 razy natomiast po 2%  –  4 razy lub więcej. Co setny 
badany nie był w stanie określić, ile razy przydarzyło mu się wypić taką ilość alkoholu. 

Wykres 7. Ilość przypadków konsumpcji co najmniej 5 dawek alkoholu przy jednej 
okazji w miesiącu poprzedzającym badanie
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7 W kwestionariuszu HEPRO dawkę alkoholu zdefiniowano w następujący sposób: 1 butelka piwa 330 ml = 1 dawka piwa; 1 
butelka piwa mocnego = 1,5 dawki piwa; 1 kieliszek wina = 1 dawka wina; 1 butelka wina = 6 dawek wina; 1 butelka likieru 
(700ml) = 10 dawek wina; 1 kieliszek likieru = 1 dawka wina; 1 butelka (750ml) wódki = 25 dawek wódki; 1 kieliszek wódki = 1 
dawka wódki.
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Ostatnim elementem badania dotyczącym spożywania alkoholu było pytanie o intencje 
związane ze zmianami w tym zakresie. Respondenci udzielili odpowiedzi na pytanie: “W ja-
kim stopniu ograniczenie spożycia alkoholu jest dla Pani/Pana ważne?”. Istotność tej kwestii 
oceniana była na 11-stopniowej skali,  gdzie 1 oznaczało zupełnie nieważne, natomiast 11 bar-
dzo ważne. Spośród zapytanych 42%  uznało tę kwestię za mającą znaczenie, przy czym 12% 
osób uznało ograniczenie spożywania alkoholu za bardzo ważny problem. Dla ponad połowy 
pytanych było to zupełnie nieistotne. Dokładne wyniki przedstawione zostały na wykresie 8. 

Wykres 8. Istotność ograniczenia spożycia alkoholu  
(1 – zupełnie nieważne, 11 - bardzo ważne)
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Kolejnym aspektem stylu życia objętym diagnozą w badaniu było podejmowanie 
przez mieszkańców Poznania aktywności fizycznej, jej rodzaje oraz częstotliwość. Jeśli 
idzie o formy aktywności, to zapytano o to, która z wymienionych kategorii najlepiej cha-
rakteryzowała spędzanie czasu wolnego w ciągu poprzedniego roku. Respondenci mieli 
do wyboru następujące charakterystyki: 

Kat. 1. intensywny trening i uprawianie sportu regularnie kilka razy w tygodniu,
Kat..2. ćwiczenia fizyczne lub intensywna praca w ogrodzie przez co najmniej 4 godzi-

ny w tygodniu,
Kat. 3. spacery, jazda na rowerze lub inne lekkie ćwiczenia fizyczne przez co najmniej 4 

godziny w tygodniu (uwzględniając chodzenie pieszo do pracy, wycieczki weekendowe 
lub lekką pracę  w ogrodzie),

Kat. 4. czytanie, oglądanie telewizji, zajęcia przy komputerze i inne czynności wyko-
nywane w pozycji siedzącej,

Kat. 5. trudno powiedzieć.
Pośród objętej badaniem grupy, najwięcej osób czas wolny spędzało wykonując lek-

kie ćwiczenia, takie jak spacery, dojazd rowerem do pracy lub praca w ogródku – 53% 
wskazań, następną pod względem liczności grupę stanowiły osoby spędzające czas wol-
ny w sposób siedzący – przed telewizorem, komputerem czy czytając (27%). Intensywnie 
sport kilka razy w tygodniu w ciągu roku uprawiał co dziesiąty  z badanych, natomiast 
8% ćwiczyło lub wykonywało ciężkie prace fizyczne przez co najmniej 4 godziny w tygo-
dniu. Dokładny rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia wykres 9. 
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Wykres 9. Podejmowanie aktywności fizycznej w czasie wolnym

Warunek włączania: v166=3
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Obserwacja aktywności fizycznej obejmowała także odnotowanie czasu poświęcanego na 
dojście pieszo lub dojazd rowerem do i z miejsca pracy (lub nauki) w ciągu dnia z podziałem 
na pory roku (lato i zima). Około 60% respondentów poświęcało na dotarcie do pracy lub 
szkoły mniej niż kwadrans zarówno w lecie, jak i w zimie. Około 15% spędzało w drodze do 
pracy pieszo lub na rowerze od kwadransa do pół godziny. Powyżej 30 minut, ale nie więcej 
niż godzinę przeznaczał na taką formę aktywności fizycznej latem oraz zimą co dziesiąty 
badany, a powyżej godziny 10% respondentów latem i 7% zimą. Pozostałe osoby nie były 
w stanie określić ile czasu w lecie i zimą spędzały w drodze do i z pracy lub szkoły pieszo 
lub na rowerze. Dokładny obraz odpowiedzi dotyczący tej kwestii przedstawiony został na 
wykresach poniżej. 

Wykres 10. Ilość czasu spędzanego codziennie w drodze do i z pracy  
(lub szkoły), idąc pieszo lub jadąc rowerem w lecie
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Wykres 11. Ilość czasu spędzanego codziennie w drodze do i z pracy (lub szkoły), idąc 
pieszo lub jadąc rowerem w zimie

Warunek włączania: v166=3
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Poznaniacy wskazywali także,  na ile aktywność fizyczna była dla nich istotna. Ważność 
tej kwestii była oceniana na 11-stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało zupełnie nieważna, na-
tomiast 11 bardzo ważna. Pośród zapytanych osób ponad 1/3 oceniła aktywność fizyczną 
jako bardzo istotną, a przeważająca większość respondentów oceniła wagę aktywności na 
poziomie od 6 do 10 punktów, zaledwie 8% osób uznało tę kwestię za mniej ważną (5 lub 
mniej punktów). Dokładny rozkład ocen przedstawiony został na poniższym wykresie. 

Wykres 12. Ocena ważności aktywności fizycznej  
(1 – zupełnie nieważna, 11 – bardzo ważna).
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W ramach rozpoznania stylu życia uwzględniono także kwestie odżywiania się. 
Badano nawyki żywieniowe respondentów poprzez rozpoznanie częstości konsumpcji 
określonych grup produktów spożywczych ważnych dla utrzymania zdrowia takich jak: 
warzywa, owoce, pieczywo z pełnego ziarna oraz ryby. 
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W pytanej grupie, jeśli idzie o spożywanie warzyw zauważyć można, że co dziesiąta 
osoba czyni to kilka razy dziennie, natomiast 3/4 kilka razy w tygodniu lub prawie co-
dziennie. Osiem procent respondentów stwierdziło, że je warzywa raz w tygodniu, a 6% 
rzadziej lub nigdy. Rozkład odpowiedzi przedstawiony został na zamieszczonym poniżej 
wykresie 13. 

Wykres 13. Częstotliwość spożycia surowych lub gotowanych warzyw
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Nieco częściej osoby badane spożywały owoce. Wśród respondentów 15% jadło je kil-
ka razy dziennie, prawie codziennie 44%, kilka razy w tygodniu jadło owoce 29% bada-
nych. Do spożywania owoców raz w tygodniu lub rzadziej przyznało się 11% osób, a co 
setny mieszkaniec Poznania stwierdził, że nigdy ich nie jada. 

Wykres 14. Częstotliwość spożycia owoców
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Jeśli idzie o konsumpcję pieczywa z mąki z pełnego przemiału, to 12% osób wskazało, 
że robi to codziennie (kilka razy dziennie), niemal co 4. respondent prawie codziennie; 
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kilka razy w tygodniu takie pieczywo je  1/5 osób; tylko raz na tydzień 14%. Siedemnaście 
procent badanych jadła pieczywo pełnoziarniste rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast 
13% nie konsumowało go nigdy. Ilustruje to wykres 15.

Wykres 15. Częstotliwość spożycia bogatego w błonnik pieczywa z mąki  
z pełnego przemiału
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Prawie połowa badanych spożywała ryby raz w tygodniu, niemal 40% rzadziej niż raz 
w tygodniu. Piętnaście procent zapytanych mieszkańców Poznania stwierdziło, że ryby 
je częściej niż raz w tygodniu, natomiast 6% nie jadało ich nigdy.  Rozkład odpowiedzi 
przedstawiony został na wykresie 16.

Wykres 16. Częstotliwość spożywania ryb

Warunek włączania: v166=3
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Uczestnicy badania poproszeni zostali o podanie swojego wzrostu w centymetrach 
oraz wagi ciała w kilogramach. Na tej podstawie możliwy jest do ustalenia indeks masy 
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ciała (BMI) wskazujący na  relację pomiędzy masą ciała a wzrostem. Obliczając BMI ko-
rzystano ze wzoru: 

BMI = masa ciała [kg] / wzrost 2 [m2]

Przyjęto następującą interpretację wyników, zgodną ze wskazaniami Światowej 
Organizacji Zdrowia: 

Niedowaga <18,5 
Norma 18,5 - 24,9 
Nadwaga >= 25  
I° otyłości 30,0-34,9 
II° otyłości 35,0-39,9 
III° otyłości >= 40,0

Wśród objętej badaniem grupy ponad połowa respondentów miała BMI w normie, ok. 
4% miało niedowagę, 1/3 nadwagę, a 12% osób było otyłych. Wyniki analizy przedstawio-
no na wykresie 17. 

Wykres 17. Indeks masy ciała
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Respondenci następnie określali na ile zmiana wagi ciała jest dla nich istotna. 
Zastosowano 11-stopniową skalę oceny, gdzie 1 oznaczało zupełnie nieważne, a 11 bar-
dzo ważne. Wśród badanych dla ponad 1/4 zmiana wagi była zupeůnie nieistotna, także 
dla ponad 1/4 zmiana wagi była bardzo ważna. Rozkład ocen tego zagadnienia przedsta-
wiony został na wykresie 18.
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Wykres 18. Ocena istotności zmiany wagi  (1 – zupełnie nieważna, 11 – bardzo ważna)
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Pośród osób, dla których zmiana wagi ciała jest ważna (ocena powyżej 1 na skali istot-
ności) 14% pytanych chciałaby zwiększyć masę ciała, natomiast pozostali pragnęliby 
schudnąć.  Zilustrowane to zostało na wykresie 19. 

Wykres 19. Pożądana zmiana wagi ciała
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Ważnym aspektem codziennego funkcjonowania jest dobre samopoczucie psychiczne. 
Dobrostan psychiczny diagnozowany był poprzez badanie odczuwanego przez respon-
dentów wsparcia społecznego oraz poziomu zaufania do otoczenia. 

Odczuwany poziom wsparcia społecznego określany był na podstawie odpowiedzi udzie-
lonych na serię pytań dotyczących kontaktów z rodziną i znajomymi oraz opinii badanych 
co do możliwości polegania na ich pomocy. Intensywność relacji z krewnymi badana była za 
pomocą pytania “jak często spotyka się Pan(i\ z rodziną lub krewnymi (...), z którymi Pan(i) 
nie mieszka?”. Na tak postawione  pytanie  co 10. respondent odpowiedział codziennie lub 
prawie codziennie. 1/3 badanych widuje się z dalszą rodziną raz lub dwa razy w tygodniu, 
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1/3 raz lub dwa razy w miesiącu natomiast rzadziej niż co miesiąc widuje krewnych prawie 
1/4 badanych. Co setny pytany oświadczył, że nigdy nie widuje się z rodziną spoza swojego 
gospodarstwa domowego. Omówione tu podziały zilustrowane są na wykresie 20. 

Wykres 20. Częstotliwość spotykania się z rodziną i krewnymi, którzy nie zamieszkują 
wspólnie z respondentem.
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W przypadku kontaktów z przyjacióůmi i znajomymi niemal Ľ badanych miaůa do 
nich okazjć codziennie, 30% raz lub dwa razy w tygodniu; co czwarty pytany widywał 
znajomych i przyjaciół raz lub dwa razy w miesiącu; 17% rzadziej, a 1% nigdy. Ilustruje 
to poniższy histogram. 

Wykres 21. Częstotliwość spotykania się z przyjaciółmi i znajomymi
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Odczuwane ze strony otoczenia wsparcie zdiagnozowane zostało poprzez uzyskanie od-
powiedzi na pytanie: “czy w razie choroby może Pan(i) liczyć na pomoc innych osób w co-
dziennych sprawach?”. Ponad trzy czwarte respondentów uznała, że zdecydowanie mogą 
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liczyć na innych w takiej sytuacji, 1/5 raczej może liczyć, natomiast 3% badanych na nikogo 
nie może liczyć. Wyniki odpowiedzi na pytanie przedstawione zostały na wykresie 22.

Wykres 22. Postrzegane wsparcie ze strony innych osób w przypadku choroby 
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Wśród badanych zmierzone zostało także poczucie samotności. Respondenci określali, 
jak często byli sami, pomimo iż woleliby przebywać w towarzystwie innych. Wśród za-
pytanych prawie co dwudziesty często znajdował się w takiej sytuacji; 1/4 zdarzało się to 
czasami, 27% rzadko, a 42% nigdy. Rozkład odpowiedzi przedstawiony został na poniż-
szym wykresie.

Wykres 23. Częstotliwość odczuwania samotności
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Respondenci zapytani zostali ponadto o swoje nastawienie do otoczenia i zaufanie do 
innych. Ogólne stanowisko względem innych ludzi mierzone była za pomocą czterech 
itemów kwestionariusza.  W pierwszej kolejności badani określali czy uważają, że więk-
szość innych osób, mając taką okazję, wykorzystałyby ich. Z takim stwierdzeniem nie 
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zgodziło się 57% ankietowanych, a zdecydowanie nie zgodził się prawie co 10. pytany. 
37% osób uznało, że inni wykorzystaliby ich, mając ku temu sposobność, a 13% było tego 
pewnych. Co 25. pytany oświadczył, że trudno to określić.  Odpowiedzi na wspomniane 
wcześniej pytanie zilustrowano na wykresie 24. 

Wykres 24. Stopień w jakim respondenci zgodzili się ze stwierdzeniem “Większość ludzi 
wykorzystałaby mnie, jeśli mieliby taką okazję” 
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Następnie uczestników badania zapytano o przekonanie związane z uczciwością innych 
osób. Niemal 30% pytanych wyraziło niewiarę w uczciwość postępowania większości ludzi; 
ponad 60% uważało, że inni zwykle starają się postępować uczciwie, choć tylko 3% respon-
dentów zgadzało się zdecydowanie z taką opinią. Siedmiu na stu zapytanych nie potrafiło 
dać jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Opinie te ilustruje histogram 25.

Wykres 25. Stopień w jakim respondenci zgodzili się ze stwierdzeniem  
“Większość ludzi zwykle stara się być uczciwa”.
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O podobną kwestię zapytano prosząc o zgodzenie się lub nie z opinią, że większości 
ludzi można zaufać. Połowa badanych uznała, że można zdawać się na innych, 43% osób 
nie miało zaufania do większości społeczeństwa. Siedmiu na stu zapytanych nie potrafiło 
dać zdecydowanej odpowiedzi. Wyniki przedstawiono na wykresie 26. 

Wykres 26. Stopień w jakim respondenci zgodzili się ze stwierdzeniem  
 “Większości ludzi można zaufać”
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Ostatnim stwierdzeniem, do którego respondenci mieli się ustosunkować było zdanie, 
że w kontaktach z innymi trzeba zachować jak największą ostrożność. Z taką opinią  zga-
dzała się większość pytanych (niemal 3/4 ), 22% badanych było przeciwnego zdania, a 5% 
nie potrafiło tego określić. Rozkład odpowiedzi ukazano na wykresie 27.

Wykres 27. Stopień w jakim respondenci zgodzili się ze stwierdzeniem  
“W kontaktach z innymi trzeba zachować jak największą ostrożność”
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W ramach diagnozowania komfortu psychicznego i samopoczucia zbadano tak-
że nastawienie mieszkańców Poznania do instytucji państwowych oraz publicznych. 
Respondenci kolejno oceniali, czy mają zaufanie do systemu opieki zdrowotnej, systemu 
edukacji, policji, pomocy społecznej, sądownictwa, samorządu lokalnego oraz środków 
masowego przekazu. Swe stanowisko mogli wyrazić za pomocą czterostopniowej skali: 
od dużego do zupełnego braku zaufania. Ponadto pytani mogli wybrać odpowiedź “trud-
no powiedzieć”. 

Stosunkowo najwyższym zaufaniem wśród przebadanych cieszyła się policja (niemal 
połowa ocen to duże i dość duże zaufanie), w przypadku pozostałych instytucji przewa-
żają oceny negatywne (małe albo brak zaufania) nad pozytywnymi. Najniżej oceniany 
był system opieki zdrowotnej, do którego w ogóle zaufania nie ma co 5. Pytany, a 45% ma 
niskie zaufanie. System pomocy społecznej jest trudny do oceny dla niemal 40% respon-
dentów, podobnie jak sądownictwo oraz samorząd lokalny, których działań nie potrafi 
jednoznacznie ocenić ponad  1/4 pytanych. Małe zaufanie do systemu edukacji oraz środ-
ków masowego przekazu miało ok. 40% pytanych, ok. 1/3 zaś podobnie oceniała system 
sądownictwa oraz samorząd lokalny. Dokładny rozkład odpowiedzi przedstawiony zo-
stał na wykresach od 28 do 34. 

Wykres 28. Poziom zaufania do opieki zdrowotnej
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 Wykres 29. Poziom zaufania do systemu  edukacji
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Wykres 30. Poziom zaufania do policji

Warunek włączania: v166=3

36%
39%

8% 10% 8%

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

Mam
 du

że 
zau

fan
ie

Mam
 do

ść d
uże

 za
ufa

nie

Mam
 małe

 za
ufa

nie

Wcal
e n

ie m
am

 za
ufa

nia

Tru
dno

 po
wied

zie
ć

Q32_3

Lic
zb

a 
ob

s.

 



HEPRO - Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych

�3

Wykres 31. Poziom zaufania do systemu pomocy społecznej
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Wykres 32. Poziom zaufania do sądownictwa
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Wykres 33. Poziom zaufania do samorządu lokalnego
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Wykres 34. Poziom zaufania do środków masowego przekazu

Warunek włączania: v166=3
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7. Środowisko pracy i zamieszkania

Środowisko życia po zachowaniach zdrowotnych człowieka jest powszechnie uważane 
za istotny czynnik decydujący o stanie zdrowia człowieka.8 W związku z tym uczestnicy 
badania HEPRO zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na serię pytań dotyczących 
jakości środowiska pracy i środowiska zamieszkania. 

Środowisko pracy

Należy podkreślić, iż na pytania dotyczące środowiska pracy odpowiedzi udzielały wy-
łącznie osoby aktualnie pracujące – stanowiły one 48% wszystkich uczestników badania 
w ramach Projektu HEPRO. Byli to: zatrudnieni, stanowiący najliczniejszą grupę respon-
dentów pod względem statusu zawodowego (42%), prowadzący jednoosobowe firmy 
(4%) oraz pracodawcy (2%). Pozostałą grupę stanowili aktualnie niepracujący. Najliczniej 
byli oni reprezentowani przez emerytów (20%). W następnej kolejności byli to: studen-
ci i uczniowie (15%), osoby przebywające na wcześniejszej emeryturze lub rencie (9%), 
bezrobotni (5%), prowadzący dom (2%) czy przebywający na urlopie, zwolnieniu (1%). 
Procentowy rozkład respondentów pod względem ich statusu zawodowego przedstawia 
wykres 1.

Wykres1. Status zawodowy respondentów
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Osoby aktualnie pracujące zostały poproszone o udzielenie odpowiedzi na pytania 
dotyczące wybranych czynników związanych z pracą zawodową, mogących wpływać 
na zdrowie człowieka. Dotyczyły one intensywności wysiłku fizycznego związanego 
z głównym zajęciem zawodowym (wykres 2), sposobu wykonywania pracy (wykresy 3 
i 4), wybranych cech materialnego (wykresy 5 i 6) oraz psychospołecznego środowiska 
pracy (wykresy 7 - 15). 

Jeśli idzie o intensywność pracy fizycznej, to należy podkreślić, iż zdecydowana więk-
szość aktualnie pracujących poznaniaków – 69% – wykonywało głównie lekkie zajęcia 

� M. Lalonde. A New Perspective on the Heath of Canadians. Ottawa, 197�. 
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zawodowe, tj. niewymagające dużego wysiłku. Grupa ta najliczniej była reprezentowa-
na przez osoby wykonujące głównie pracę siedzącą, nie wymagającą wysiłku fizycznego 
(45% - kategoria nr 1 na wykresie 2). Natomiast prawie co czwarty pracujący w głównej 
mierze wykonywał pracę w pozycji siedzącej lub wymagającej chodzenia, ale niewiążącej 
się poza tym z wysiłkiem fizycznym (24% - kategoria 2 na wykresie 2). Pozostałych pracu-
jących respondentów należy zaliczyć do grupy osób, których główne zajęcie zawodowe 
łączyło się z dużą intensywnością wysiłku fizycznego. I tak, co piąty aktualnie pracujący 
mieszkaniec Poznania wykonywał pracę w pozycji stojącej lub wymagającej chodzenia, 
związaną z częstym podnoszeniem lub przenoszeniem przedmiotów (20% - kategoria 3), 
natomiast w przypadku co dwunastego - trzynastego praca zawodowa była ciężka lub 
wymagająca znacznej szybkości (8% - kategoria 4).

Wykres 2. Intensywność wysiłku fizycznego związanego z głównym zajęciem 
zawodowym aktualnie pracujących respondentów
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W koncepcji narzędzia przyjęto, iż sposób wykonywania pracy zawodowej, który może 
mieć wpływ na zdrowie i samopoczucie pracujących, zostanie zweryfikowany poprzez 
pytania dotyczące częstości wykonywania pracy monotonnej (wykres 3) oraz dźwigania 
ciężarów o masie przekraczającej 20 kg (wykres 4). 

W przypadku pracy monotonnej np. przy komputerze czy taśmie produkcyjnej, bada-
nie wykazało, iż populacja pracujących mieszkańców Poznania dzieliła się niemalże na 
dwie równe części, jeśli idzie o wykonujących tego typu czynności ze stosunkowo dużą 
częstotliwością (tj. codziennie – 30% oraz kilka razy w tygodniu - 15%, w sumie 45%), jak 
i niewykonujących ich w ogóle lub prawie w ogóle (odpowiednio 33% i 20%, w sumie 
53% próby) (wykres 3).
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Wykres 3. Częstość wykonywania pracy monotonnej przez aktualnie pracujących 
respondentów
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Częstotliwość dźwigania w miejscu pracy ciężarów przekraczających masę 20 kg przez 
pracujących mieszkańców Poznania przedstawiona jest na wykresie 4. Zdecydowana 
większość respondentów – tj. dwóch na trzech – nigdy nie podejmowała takich czynności 
w ramach swoich obowiązków zawodowych (66%). Kolejne 16% zadeklarowało ręczny 
transport ciężarów w miejscu pracy rzadko. Pozostała część próby wykonywała tego typu 
czynności z dużą częstotliwością – blisko co czternasty kilka dni w tygodniu (7%) i co 
dziesiąty codziennie (10%). 

Wykres 4. Częstość dźwigania ciężarów przekraczających 20 kg przez aktualnie 
pracujących respondentów.
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Jakość materialnego środowiska pracy poznaniaków została zweryfikowana poprzez 
pytania o narażenie zawodowe na hałas (utrudniający komunikację werbalną) oraz che-
mikalia, spaliny i gazy. 
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Ekspozycja na wspomniany tu czynnik fizyczny, w zależności od jego natężenia, może 
powodować uszkodzenie narządu słuchu (w tym w wyniku długotrwałego narażenia na 
hałas upośledzenie sprawności słuchu w postaci przesunięcia progu słuchu) lub różno-
rodne pozasłuchowe efekty (takie jak m.in.: rozproszenie uwagi, utrudnienie w wykony-
waniu zadań, wpływ na zrozumiałość i maskowanie innych dźwięków – np. mowy)9. Jeśli 
idzie o narażenie zawodowe mieszkańców Poznania na hałas, to okazało się, że dotyczyło 
to blisko dwóch na trzech pracujących respondentów (64%) – z czego 30% całej próby 
było eksponowanych rzadko, a kolejne 21% – codziennie i 13% – kilka razy w tygodniu. 
Pozostała grupa – tj. nieco częściej niż co trzeci pracujący poznaniak (36%) - nigdy nie 
była narażona zawodowo na omawiany tu czynnik fizyczny materialnego środowiska 
pracy. Rozkład odpowiedzi zobrazowany jest na wykresie 5. 

Wykres 5. Częstość narażenia zawodowego  
na hałas przez aktualnie pracujących respondentów
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Częstość ekspozycji pracujących poznaniaków na czynniki chemiczne przedstawia 
wykres 6. Codzienne narażenie zawodowe na chemikalia, gazy i spaliny dotyczyło tylko 
prawie co siódmego pracującego respondenta (14%). Jeśli zsumować to z narażeniem kil-
ka razy w tygodniu (7%), to okazuje się, że częste narażenie zawodowe na wymienione 
czynniki chemiczne występowało u prawie co piątego pracującego (21%). Natomiast po-
zostałą część próby – blisko osiem na dziesięć pracujących mieszkańców Poznania – sta-
nowili ci, u których ekspozycja nigdy nie miała miejsca lub występowała rzadko (odpo-
wiednio 66% i 13% respondentów).

9 Pawlaczyk – Łuszczyńska M.: Hałas słyszalny, infradźwięki i ultradźwięki. W: Induski J.A. [red.]: Higiena pracy – Tom II. In-
stytut Medycyny Pracy, Łódź 1999.
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Wykres 6. Częstość narażenia zawodowego na chemikalia, spaliny i gazy  
przez aktualnie pracujących respondentów

Warunek włączania: v166=3
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Jakość psychospołecznego środowiska pracy poznaniaków została sprawdzona po-
przez serię stwierdzeń dotyczących różnorodnych jego aspektów, przy których pracu-
jący respondenci mieli wskazywać, w jakim stopniu zgadzają się z nimi. Stwierdzenia te 
dotyczyły takich czynników jak: swoboda w pracy, tempo pracy, wsparcie społeczne oraz 
narażenie na wewnątrzorganizacyjną agresję psychiczną. 

I tak, posiadanie swobody przy wykonywaniu obowiązków zawodowych zostało zwe-
ryfikowane poprzez następujące stwierdzenie: “moja praca umożliwia mi podejmowanie 
wielu samodzielnych decyzji”. Procentowy rozkład wskazań respondentów co do stop-
nia w jakim zgodzili się z pierwszym ze zdań, znajduje się na wykresie 7. Okazało się, iż 
siedmiu na dziesięciu mieszkańców Poznania (70%) wykonywało pracę, w której mogli 
sami podejmować wiele decyzji (44% zgodziło się, a kolejne 26% respondentów zdecy-
dowanie zgodziło się z tym stwierdzeniem). W mniejszości (26%) pozostawali ci, których 
praca nie dawała omawianych możliwości.
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Wykres 7. Stopień w jakim pracujący respondenci (nie) zgodzili się ze stwierdzeniem 
“Moja praca umożliwia mi podejmowanie wielu samodzielnych decyzji”

Warunek włączania: v166=3
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Jeśli idzie o tempo pracy zawodowej, to choć u większości mieszkańców Poznania wy-
magała ona dużej szybkości, to generalnie starczało im czasu na wykonanie obowiązków 
zawodowych. I tak, jak przedstawia wykres 8, praca zawodowa większości pracujących 
poznaniaków, tj. 65%, wiązała się ze znaczną szybkością (49% respondentów zgodziło się, 
a 16% w sposób zdecydowany wyraziło taką opinię). Zjawisko to nie dotyczyło trzech na 
dziesięciu pracujących mieszkańców Poznania (30%).

Wykres 8. Stopień w jakim pracujący respondenci (nie) zgodzili się ze stwierdzeniem 
“Moja praca wymaga dużej szybkości”

Warunek włączania: v166=3
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Sześciu na dziesięciu respondentów zwykle dysponowało wystarczającym czasem na 
wykonanie obowiązków zawodowych (nieco ponad połowa badanych – 52% - zgodziła się, 
a kolejne 8% zdecydowanie zgodziło się z tym). Jednakże nieco częściej niż co trzeci respon-
dent (34%) nie wyrabiał się w zaplanowanym czasie z realizacją swojej pracy (wykres 9). 
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Wykres 9. Stopień w jakim pracujący respondenci (nie) zgodzili się ze stwierdzeniem 
“Mam zwykle dość czasu na wykonanie pracy”

Warunek włączania: v166=3
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Kolejnym czynnikiem, poza poczuciem swobody w pracy zawodowej i jej tempem, 
który w sposób istotny wpływa na jakość psychospołecznego środowiska pracy, jest prze-
konanie pracujących o posiadaniu wsparcia społecznego. Poczucie możliwości uzyskania 
wsparcia tak od przełożonego, jak i współpracowników uważne jest przez psychologów 
pracy za istotny czynnik łagodzący proces stresu zawodowego, a tym samym zmniejsza-
jący jego negatywne skutki. 10 

Przekonanie respondentów o posiadaniu wsparcia społecznego ze strony kolegów 
z pracy zostało zweryfikowane poprzez prośbę o ustosunkowanie się badanych do dwóch 
stwierdzeń: “osoby, z którymi pracuję, interesują się mną” oraz “osoby, z którymi pracuję, 
pomagają mi w wykonaniu zadań”. Okazało się, że zdecydowana większość pracujących 
poznaniaków mogła liczyć na tego typu wsparcie. I tak, blisko trzech na czterech z nich 
było przekonanych o zainteresowaniu ich osobą ze strony współpracowników (72%). 
Watro podkreślić, iż tylko jeden na dziesięciu badanych wyraził pogląd o braku takiego 
zainteresowania (10%) – wykres 10.

10 Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W.: Ochrona pracowników przed skutkami stresu zawodowego. Instytut Medy-
cyny Pracy, Łódź 200�.
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Wykres 10. Stopień w jakim pracujący respondenci (nie) zgodzili się ze stwierdzeniem 
“Osoby, z którymi pracuję, interesują się mną”

Warunek włączania: v166=3
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Jeśli idzie o uzyskiwanie od współpracowników pomocy w wykonywaniu zadań 
w pracy zawodowej, to dotyczyło to znów blisko trzech na czterech pracujących pozna-
niaków (59% respondentów zgodziła się z tym stwierdzeniem, a kolejne 15% wyraziło 
ten pogląd w sposób zdecydowany). Na pomoc tego rodzaju nie mogło liczyć tylko 14% 
badanych – wykres 11. 

Wykres 11. Stopień w jakim pracujący respondenci (nie) zgodzili się ze stwierdzeniem 
“Osoby,  z którymi pracuję, pomagają mi w wykonaniu zadań”

Warunek włączania: v166=3
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Co ciekawe, jeśli idzie o pomoc ze strony przełożonych, to respondenci doświadczali 
jej znacznie rzadziej niż od współpracowników. Jak prezentuje wykres 12, na tego typu 
wsparcie ze strony szefa mogło liczyć już tylko 45% pracujących poznaniaków (w tym 8% 
wyraziło zdecydowaną opinię w tym względzie). Natomiast blisko czterech na dziesięciu 
respondentów miało przeciwny pogląd, co do możliwości uzyskania od przełożonego 
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pomocy w wykonywaniu obowiązków zawodowych (39%), przy czym co dziesiąty bada-
ny był o tym przekonany w sposób zdecydowany. 

Wykres 12. Stopień w jakim pracujący respondenci (nie) zgodzili się ze stwierdzeniem 
“Mój przełożony pomaga mi w wykonaniu zadań”

Warunek włączania: v166=3
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Opinia pracujących poznaniaków na temat relacji przełożony – pracownik została po-
nadto sprawdzona poprzez prośbę o ustosunkowanie się respondentów do stwierdzenia 
“mój przełożony liczy się z moim zdaniem”. Procentowy rozkład wskazań badanych co 
do stopnia, w jakim zgodzili się z tym zdaniem, znajduje się na wykresie 13. Okazało 
się, iż blisko siedmiu na dziesięciu z nich (68%) było przekonanych, iż szefowie brali ich 
zdanie pod uwagę. Odmiennej opinii był nieco częściej niż co szósty pracownik (12% nie 
zgodziło się, a kolejne 4% zdecydowanie sprzeciwiło się opinii, iż przełożeni liczyli się 
z ich zdaniem). 

Wykres 13. Stopień w jakim pracujący respondenci (nie) zgodzili się ze stwierdzeniem 
“Mój przełożony liczy się z moim zdaniem”

Warunek włączania: v166=3
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Ostatnim elementem psychospołecznego środowiska pracy, o który pytano respondentów, 
było częste narażenie na agresję psychiczną ze strony osób, z którymi pracowali. Narażenie 
na tego typu akty jest jednym ze stresorów mogących wpływać destrukcyjnie na zdrowie 
psychiczne i somatyczne człowieka oraz powodować zaburzenia w jego funkcjonowaniu 
zawodowym i społecznym.11 Jak wykazały analizy statystyczne, zdecydowana większość 
pracujących (87%) nie była zastraszana przez współpracowników oraz przełożonych, przy 
czym nieco częściej niż sześciu na dziesięciu badanych było przekonanych o tym w sposób 
zdecydowany (63%). Należy jednakże podkreślić, iż 5% respondentów było ofiarami takich 
zachowań ze strony osób, z którymi pracowali (co dwudziesty piąty pracujący mieszkaniec 
Poznania był o tym przekonany w sposób zdecydowany) - wykres 14. 

Wykres 14. Stopień w jakim pracujący respondenci (nie) zgodzili się ze stwierdzeniem 
“W pracy jestem często zastraszany/ zastraszana przez osoby, z którymi pracuję”

Warunek włączania: v166=3
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Poza zagadnieniami dotyczącymi sposobu i warunków wykonywania pracy zawodo-
wej (jakości materialnego i psychospołecznego środowiska pracy), respondenci zostali 
poproszeni o podanie liczby dni roboczych niezdolności do pracy z powodu choroby, 
urazu lub złego samopoczucia w okresie dwóch tygodni oraz roku poprzedzającego ba-
danie HEPRO. Poziom absencji chorobowej można uważać do pewnego stopnia za po-
chodną jakości zdrowotnej zarówno materialnego, jak i psychospołecznego środowiska 
pracy. Jeśli idzie o nieobecność w pracy w okresie dwóch tygodni poprzedzających son-
daż, to generalnie występowała ona rzadko w próbie pracujących. Otóż, aż 94% bada-
nych nie miało nieobecności w pracy z powodu choroby, urazu lub złego samopoczucia 
w omawianym okresie (wykres 15). 

�� Mościcka A., Merecz D.: Agresja w miejscu pracy – źródła, formy, grupy ryzyka, konsekwencje. Med. Pr. 2003; 5� (�): 361-
36�.
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Wykres 15. Ilość dni roboczych niezdolności do pracy z powodu choroby, urazu lub 
złego samopoczucia w okresie dwóch tygodni poprzedzających badanie

Warunek włączania: v166=3
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Jeśli idzie o absencję w dłuższym okresie – tj. jednego roku poprzedzającego badanie 
HEPRO, to należy zauważyć, iż sześciu na dziesięciu respondentów nie korzystało ze 
zwolnienia lekarskiego, co może świadczyć o ich stosunkowo dobrym zdrowiu. Pozostali 
poznaniacy to ci, którym zdarzyło się nie być w pracy w rozpatrywanym okresie z powo-
du choroby, urazu lub złego samopoczucia przynajmniej jeden dzień roboczy. Najczęściej 
były to zwolnienia stosunkowo krótkie w skali całego roku – w przypadku 28% pracują-
cych trwały one w sumie do dwudziestu dni roboczych. Natomiast dłuższa absencja cho-
robowa dotyczyła stosunkowo niewielkich odsetków pracujących poznaniaków – 4% ba-
danych pozostawało na zwolnieniu lekarskim pomiędzy dwadzieścia a czterdzieści dni, 
1% – pomiędzy czterdzieści a sześćdziesiąt dni, a kolejne 5% – pomiędzy osiemdziesiąt  
a sto dni roboczych – wykres 16.

Wykres 16. Ilość dni roboczych niezdolności do pracy z powodu choroby, urazu lub 
złego samopoczucia w okresie roku poprzedzającego badanie

Warunek włączania: v166=3
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Środowisko zamieszkania

Obok środowiska pracy, to jakość środowiska zamieszkania jest czynnikiem, który 
w istotny sposób wpływa na zdrowie, samopoczucie i bezpieczeństwo człowieka. 

W koncepcji narzędzia Projektu HEPRO przyjęto, że zostanie to sprawdzone poprzez 
serię pytań o stan środowiska naturalnego, natężenie hałasu i bezpieczeństwo w miejscu 
zamieszkania, a także poziom miejskiej infrastruktury oraz jakość świadczonych tam 
usług. Ponadto zbadano częstość korzystania przez poznaniaków ze środków transportu 
miejskiego, miejsc kultu religijnego, czy różnorodnej dostępnej w mieście infrastruktury 
kulturalno-rozrywkowej. 

Jeśli idzie o stan środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania respondentów, to 
został on zweryfikowany poprzez pytanie o występowanie zanieczyszczenia atmosfery 
rozumianego jako obecność pyłów, sadzy pochodzenia komunikacyjnego i/lub przemy-
słowego czy nieprzyjemnych zapachów. Opinie respondentów na ten temat prezentuje 
wykres 17. Jak widać, wśród mieszkańców Poznania nie było jednomyślności w tej kwe-
stii. I tak, choć większość respondentów (55%) nie zgłosiła zastrzeżeń w tej kwestii, to 
jednak był duży odsetek – 41% badanych – którzy wyrazili niezadowolenie z zanieczysz-
czenia atmosfery w swojej okolicy. 

Wykres 17. Odsetki respondentów wyrażających opinię na temat występowania 
zanieczyszczenia atmosfery w ich miejscu zamieszkania

Warunek włączania: v166=3
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Kolejnym czynnikiem decydującym o jakości środowiska zamieszkania jest natężenie 
dźwięków pochodzenia m.in. komunikacyjnego czy przemysłowego. Jak wykazało bada-
nie HEPRO, sześciu na dziesięciu mieszkańców Poznania (60%) nie było eksponowanych 
na tego typu hałasy w swoim miejscu zamieszkania. Jednakże dość duża grupa – 37% 
badanych – uważała, że ich okolica należała do hałaśliwych. Natomiast 3% respondentów 
nie miało zdania w tej kwestii (wykres 18). 
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Wykres 18. Odsetki respondentów wyrażających opinię na temat dużego natężenia 
dźwięków pochodzenia komunikacyjnego-przemysłowego w ich miejscu zamieszkania

Warunek włączania: v166=3
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Narażenie na agresję zarówno fizyczną, jak i psychiczną w miejscu zamieszkania jest 
jednym ze stresorów mogących wpływać na zdrowie psychiczne i somatyczne człowieka 
oraz powodować zaburzenia w jego funkcjonowaniu społecznym. Jeśli idzie o poznania-
ków, to nieco częściej niż sześciu na dziesięciu z nich (62%) uważało, że ich okolica nale-
żała do spokojnych i bezpiecznych. Z drugiej jednakże strony badanie wykazało istnienie 
stosunkowo dużego odsetka respondentów mających odmienną opinię. I tak, co czwarty 
z nich (25%) odczuwał zagrożenie/nie czuł się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszka-
nia. Natomiast kolejne 12% respondentów nie miało zdania w tej kwestii (wykres 19). 

Wykres 19. Odsetki respondentów wyrażających opinię, że ich okolica należy  
do spokojnych i bezpiecznych

Warunek włączania: v166=3
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Opinię większości respondentów co do stosunkowo zadawalającego poziomu bezpie-
czeństwa/ spokoju w ich okolicy potwierdziły pytania o narażenie na agresję werbalną 
z powodu przynależności etnicznej, narodowości, koloru skóry lub wyznawanej religii, a 
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także akty przemocy lub wandalizmu w miejscu zamieszkania w ciągu roku poprzedza-
jącego badanie. I tak, jak obrazują to wykresy 20 i 21, częściej niż dziewięciu na dziesięciu 
przebadanych mieszkańców Poznania nie było atakowanych w ten sposób w omawia-
nym okresie (odpowiednio 99% i 93%). Natomiast 1% respondentów padł ofiarą agresji 
werbalnej z powodu przynależności etnicznej, narodowości, koloru skóry lub wyznawa-
nej religii. Jeśli zaś idzie o akty wandalizmu lub przemocy, to w ciągu roku przed wywia-
dem kwestionariuszowym doświadczyło go 7% poznaniaków. 

Wykres 20. Odsetki respondentów, którzy w swojej okolicy zamieszkania zostali 
osobiście zaatakowani werbalnie z powodu przynależności etnicznej, narodowości, 
koloru skóry lub wyznawanej religii w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie

Warunek włączania: v166=3

1%

99%

0%
0

200

400

600

800

1000

1200

Tak Nie

Tru
dno

 po
wied

zie
ć

Q36

Lic
zb

a 
ob

s.

Wykres 21. Odsetki respondentów, którzy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie 
osobiście padli ofiarą przemocy lub wandalizmu w swojej okolicy zamieszkania
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Obok poczucia spokoju i bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania, czynnikiem deter-
minującym jakość życia w mieście jest zadowolenie ze standardu i dostępu do różnorod-
nych usług i obiektów szeroko rozumianej infrastruktury miejskiej. I tak, jeśli idzie o za-
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dowolenie mieszkańców Poznania z ogólnego poziomu obsługi np. w bankach, sklepach 
czy na poczcie w ich miejscu zamieszkania, to badanie wykazało, że aż blisko dziewięciu 
na dziesięciu z nich miało pozytywną opinię w tym względzie (89%). Natomiast tylko 
co dwudziesty respondent (5%) wyraził niezadowolenie z jakości usług świadczonych 
w wymienionych miejscach. 6% poznaniaków nie miało na ten temat opinii (wykres 22).

Wykres 22. Odsetki respondentów oceniających ogólny poziom obsługi w swoim 
miejscu zamieszkania (np. w bankach, na poczcie, w sklepach) jako dobry
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Jeśli zaś idzie o zadowolenie z poziomu transportu miejskiego w Poznaniu, to nadal 
dominowały pozytywne opinie w tym względzie. Dotyczyło to bowiem 81% respon-
dentów. Tylko 8% próby badawczej stanowiły osoby mające przeciwne zdanie. Co dzie-
siąty poznaniak nie miał opinii nt. poziomu transportu miejskiego w swoim mieście 
(wykres 23). 

Wykres 23. Odsetki respondentów oceniających poziom transportu publicznego w swo-
im miejscu zamieszkania jako dobry
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Kolejnym czynnikiem wpływającym na jakość życia w mieście jest dostęp do różnorod-
nych obiektów kultury i rekreacji w miejscu zamieszkania. Znów zdecydowana większość 
przebadanych poznaniaków była z tego zadowolona –  odpowiednio 76% i 63%. Jednakże 
mniej więcej co szósty respondent uważał, że w jego okolicy nie istniał łatwy dostęp do 
obiektów życia kulturalnego, tj. np.: biblioteki, kina, teatru, klubu tanecznego (18% bada-
nych), a nieco częściej niż co czwarty narzekał na utrudniony dostęp do zajęć rekreacyj-
nych w swoim miejscu zamieszkania, tj. np.: sali gimnastycznej, basenu, ścieżki do biegów 
(27% próby). Zdania w tych kwestiach nie miało odpowiednio 7% i 10% respondentów 
(wykresy 24 i 25). 

Wykres 24. Odsetki respondentów wyrażających opinię nt. łatwego dostępu  
do obiektów życia kulturalnego w ich miejscu zamieszkania
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Wykres 25. Odsetki respondentów wyrażających opinię nt. łatwego dostępu do zajęć 
rekreacyjnych w ich miejscu zamieszkania
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Jeśli idzie o opinie poznaniaków na temat istnienia w ich okolicy zamieszkania do-
brych warunków do spotkań towarzyskich z sąsiadami w miejscach publicznych, to tym 
razem wyraziło je już tylko połowa respondentów (50%). Niezadowolenie w tym wzglę-
dzie charakteryzowało blisko cztery na dziesięć przebadanych osób (39%). 11% badanych 
miało trudności z odpowiedzią na to pytanie - wykres 26. 

Wykres 26. Odsetki respondentów wyrażających opinię nt. istnienia dobrych  
warunków do spotkań towarzyskich z sąsiadami w miejscach publicznych  

w ich okolicy zamieszkania
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Wydaje się, że jednym z czynników, które obrazują stopień zadowolenia z miejsca 
swojego zamieszkania, jest poczucie związku z okolicą, w której się mieszka. Jak przed-
stawia poniższy wykres, aż blisko dziewięciu na dziesięciu respondentów (87%) czuło 
taki związek (warto tu podkreślić, iż blisko połowa osób – 48% –  wyraziła w tym wzglę-
dzie zdecydowanie pozytywną opinię). Tylko 11% przebadanych poznaniaków nie czu-
ło związku ze swoją okolicą zamieszkania (przy czym tylko co pięćdziesiąty respondent 
wyraził taki pogląd w sposób zdecydowany). Brak opinii na ten temat charakteryzował 
jedynie 2% próby. 
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Wykres 27. Odsetki respondentów mających poczucie związku z okolicą, w której 
mieszkają
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Obok opinii nt. jakości środowiska zamieszkania, w ramach Projektu HEPRO zapytano 
także mieszkańców Poznania o częstość korzystania przez nich w okolicy zamieszkania 
ze środków transportu miejskiego, miejsc kultu religijnego, czy różnorodnej dostępnej 
w mieście infrastruktury kulturalno-rozrywkowej. Procentowe rozkłady odpowiedzi ba-
danych na te pytania zobrazowane są na wykresach 28 – 35. 

Spośród wspomnianych miejsc/obiektów największą częstością korzystania/uczęszcza-
nia – tj. przez ponad połowę poznaniaków – charakteryzowały się parki/tereny zielone, 
miejsca kultu religijnego, środki transportu publicznego oraz kina/ teatry. I tak, blisko 
dziewięciu na dziesięciu respondentów (88%) zadeklarowało chodzenie do parków/te-
renów zielonych. Blisko połowa poznaniaków miała to w zwyczaju przynajmniej raz 
w tygodniu (47%), kolejne 21% - maksymalnie dwa razy w miesiącu, a 20% - rzadziej. 
8% respondentów przyznało się do nieuczęszczania do wspomnianych miejsc pomimo, 
iż były one dostępne w ich okolicy. Tylko 3% badanych narzekało na ich brak w swoim 
miejscu zamieszkania (wykres 28). 
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Wykres 28. Częstość korzystania przez respondentów z parków/terenów zielonych 
w ich miejscu zamieszkania
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Częściej niż ośmiu na dziesięciu respondentów zadeklarowało uczęszczanie do obiek-
tów kultu religijnego w swojej okolicy zamieszkania (84%). Aż połowa przebadanych po-
dejmowała omawiane zachowanie przynajmniej raz w tygodniu (50%), natomiast po 17% 
– maksymalnie dwa razy w miesiącu lub rzadziej. Stosunkowo duży odsetek badanych 
– 15% – przyznał się, iż w ogóle nie uczęszczał w swojej okolicy do kościoła, meczetu lub 
synagogi. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż generalnie poznaniacy w ogóle nie narzekali 
na brak tego typu obiektów w swojej okolicy (wykres 29). 

Wykres 29. Częstość uczęszczania przez respondentów do miejsc kultu religijnego 
(kościoła/meczetu/synagogi) w ich okolicy zamieszkania
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Niewiele mniejszy odsetek respondentów, jak w przypadku obiektów kultu religijnego 
zadeklarował korzystanie w swojej okolicy ze środków transportu miejskiego. Dotyczyło 
to bowiem 82% próby. Jak prezentuje wykres 30, sześciu na dziesięciu respondentów 
(60%) korzystało z miejskich autobusów i tramwajów raz do kilku razy na tydzień. Co 
dziesiąty poznaniak (10%) jeździł środkami komunikacji miejskiej z nieco mniejszą czę-
stotliwością – tj. raz lub dwa razy w miesiącu, a nieco częściej niż co ósmy – jeszcze 
rzadziej (12%). 16% próby w ogóle nie korzystało z miejskich autobusów i tramwajów. 
Warto ponadto podkreślić, iż, respondenci generalnie nie narzekali na ich niedostępność 
w swojej okolicy. 

Wykres 30. Częstość korzystania przez respondentów ze środków transportu miejskiego 
w ich okolicy zamieszkania
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Kolejnymi obiektami pod względem częstości uczęszczania do nich przez przeba-
danych mieszkańców Poznania były kina i teatry. Deklarację taką złożyło 64% respon-
dentów. Jak obrazuje wykres 31, grupę tę stanowiły głównie osoby korzystające z usług 
wspomnianych obiektów rzadziej niż raz w miesiącu – 40%. Nieco częściej niż co piąty po-
znaniak (21%) chodził do kin/ teatrów raz lub dwa razy w miesiącu, a tylko co trzydziesty 
trzeci (3%) – przynajmniej raz w tygodniu. 28% respondentów przyznało się, iż w ogóle 
nie miało w zwyczaju oglądać filmów w kinie czy przedstawień teatralnych. Natomiast 
7% wskazywało na brak omawianych tu obiektów kulturalno – rozrywkowych w swojej 
okolicy zamieszkania. 
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Wykres 31. Częstość uczęszczania przez respondentów do kin/ teatrów  
w ich okolicy zamieszkania.
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Pozostałe obiekty infrastruktury miejskiej, o uczęszczanie do których pytano respon-
dentów w trakcie wywiadu kwestionariuszowego HEPRO, tj. placówki sportowe, biblio-
teki, kluby seniora oraz świetlice osiedlowe, charakteryzowały się tym, iż z ich usług ko-
rzystała zdecydowana mniejszość poznaniaków. I tak, jak obrazuje wykres 32, aż 57% 
próby przyznało się, iż w ogóle nie uczęszczało do obiektów sportowych w swojej okoli-
cy, choć były one tam dostępne. Natomiast co dwudziesty respondent narzekał, iż oma-
wianych placówek brakowało w ich miejscu zamieszkania (5%). Jeśli zaś idzie o korzy-
stających z usług obiektów sportowych, to taką deklarację złożyło 38% próby – w tym 
11% podejmowało takie zachowania przynajmniej raz w tygodniu, 7% – do dwóch razy 
w miesiącu, a 20% – z mniejszą częstotliwością.

Wykres 32. Częstość uczęszczania przez respondentów do placówek sportowych w ich 
okolicy zamieszkania.
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Jeszcze większe odsetki mieszkańców Poznania niż w przypadku placówek sporto-
wych przyznały się, iż w ogóle nie uczęszczały do dostępnych w ich miejscu zamiesz-
kania bibliotek. Dotyczyło to bowiem nieco częściej niż sześciu na dziesięciu badanych 
(61%). Warto zwrócić uwagę, iż niewielu respondentów – co dwudziesty piąty – wska-
zało na brak w ich okolicy tego typu obiektów (4%). Natomiast uczęszczanie do bibliotek 
charakteryzowało nieco częściej niż jednego na trzech poznaniaków (35%). Najczęściej 
zachowania takie były podejmowane rzadziej niż raz w miesiącu – 19% osób, następnie 
raz do kilku razy w miesiącu – 12%, a jedynie 4% respondentów uczęszczało do bibliotek 
przynajmniej raz w tygodniu. Zależności te prezentuje poniższy wykres. 

Wykres 33. Częstość uczęszczania przez respondentów do bibliotek w ich okolicy 
zamieszkania.
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Blisko dziewięciu na dziesięciu poznaniaków (87%) nie uczęszczało do klubów seniora 
w swojej okolicy pomimo ich dostępności. Wydaje się to jednak zrozumiałe, gdyż z usług 
tego typu placówek korzystają wyłącznie osoby w podeszłym wieku, które stanowiły sto-
sunkowo niewielki odsetek próby badawczej (osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 17,3% 
respondentów). Dodatkowo 9% osób zamieszkiwało okolicę, w której tego typu miejsc 
w ogóle nie było. Tylko 3% mieszkańców Poznania zadeklarowało uczęszczanie do klubów 
seniora, w tym po 1% - przynajmniej raz w tygodniu, maksymalnie dwa razy w miesiącu lub 
rzadziej (wykres 34). 
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Wykres 34. Częstość uczęszczania przez respondentów do klubów seniora w ich okolicy 
zamieszkania
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Nieco ponad ośmiu na dziesięciu poznaniaków nie uczęszczało do świetlic osiedlo-
wych w swojej okolicy pomimo ich dostępności. Jeśli do grupy tej dodać tych, którzy 
narzekali na brak wspomnianych obiektów w miejscu zamieszkania, to daje to aż 95% 
respondentów w ogóle niepodejmujących takich zachowań. Jedynie 2% próby złożyło 
deklarację o korzystaniu z usług świetlic osiedlowych rzadziej niż raz w miesiącu (wy-
kres 35).

Wykres 35. Częstość uczęszczania przez respondentów do świetlic osiedlowych w ich 
okolicy zamieszkania.
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Poza częstością korzystania przez mieszkańców Poznania z obiektów kulturalno-roz-
rywkowych, sportowych czy religijnych oraz środków transportu miejskiego w ich oko-
licy zamieszkania, respondenci zostali zapytani o to czy w ogóle, a jeśli tak, to jak często, 
uczestniczą w swoim czasie wolnym w zajęciach/ spotkaniach jakiejkolwiek organizacji. 



HEPRO - Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych

78

Rozkład odpowiedzi na to pytanie prezentuje poniższy wykres. Jak widać, 85% respon-
dentów w ogóle nie spędzało w ten sposób czasu wolnego. Jeśli idzie o poznaniaków 
uczestniczących w spotkaniach jakiejkolwiek organizacji, to 1% próby zadeklarowało co-
dzienne podejmowanie takich zachowań, 6% - raz lub dwa razy w tygodniu, 4% – raz lub 
dwa razy w miesiącu, a kolejne 4% – rzadziej. 

Wykres 36. Częstotliwość uczestniczenia przez respondentów w czasie wolnym 
w zajęciach/ spotkaniach jakiejkolwiek organizacji
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8. Związek wybranych zmiennych społeczno  
– demograficznych ze zdrowiem oraz jego uwarunkowaniami

8.1. Płeć respondentów

W zakresie uwzględnionych w badaniu HEPRO czynników przeprowadzona zosta-
ła analiza statystyczna i porównanie odpowiedzi udzielanych przez kobiety i mężczyzn. 
Różnice o najwyższym stopniu istotności zostały szczegółowo opisane w tej części raportu.

8.1.1. Płeć a samoocena stanu zdrowia i samopoczucia

Oceny dotyczące samopoczucia różniły się pomiędzy kobietami a mężczyznami głów-
nie w odniesieniu do tych elementów, które wiązały się z kondycją psychiczną.

W pierwszym rzędzie kobiety częściej uskarżały się na odczuwanie stresu w życiu co-
dziennym. Nigdy nie odczuwało go ponad 29% mężczyzn i ok. 20% kobiet, natomiast 
często ok. 22% panów i 30% pań. Pokazane to zostało w poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Różnice w odczuwaniu stresu pomiędzy kobietami a mężczyznami

Uskarżanie się na stres w życiu codziennym

TAK, często TAK, czasami NIE, prawie nigdy Trudno powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 100 218 134 8
% 21,74% 47,39% 29,13% 1,74%

Kobiety
n = 550

n 163 271 108 8

% 29,64% 49,27% 19,64% 1,45%
Chi²NW = 15,76; p< 0,01

Kobiety także częściej raportowały odczuwanie ograniczeń w normalnym funkcjono-
waniu na skutek choroby lub urazu w okresie 2 tygodni przed przeprowadzeniem bada-
nia, co ukazano dokładniej w tabeli 2. 

 
Tabela 2. Utrudnienie/uniemożliwienie w ciągu 2 tyg. przed badaniem wykonywania 

codziennych czynności spowodowane urazem lub chorobą w zależności od płci

Utrudnienie/uniemożliwienie w ciągu 2 tyg. przed badaniem wykonywania 
codziennych czynności spowodowane urazem lub chorobą

TAK NIE Trudno powiedzieć
Mężczyźni

n = 460
n 75 381 4
% 16,30% 82,83% 0,87%

Kobiety
n = 550

n 143 401 �
% 26,00% 72,91% 1,09%

Chi²NW = 14,52 p< 0,001

Panie wyraźnie częściej odczuwały nerwowość oraz niepokój. Bardzo dokuczał on pra-
wie co dziesiątej kobiecie i co piątemu mężczyźnie, natomiast  dość mocno 12% panów 
i ponad 20% pań, co ilustruje tabela 3. 

Tabela 3. Różnice w stopniu odczuwania w okresie 7 dni przed badaniem nerwowości 
i wewnętrznego niepokoju pomiędzy kobietami a mężczyznami

Stopień odczuwania w okresie 7 dni przed badaniem nerwowości  
i wewnętrznego niepokoju

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 179 197 54 �� 8
% 38,91% 42,83% 11,74% 4,78% 1,74%

Kobiety
n = 550

n 154 225 113 54 4
% 28,00% 40,91% 20,55% 9,82% 0,73%

Chi²NW = 32,27; p< 0,00001

Różnice w odczuwaniu lęku były jeszcze bardziej wyraźne, co pokazano w tabeli 4. 
Bardzo odczucie to dokuczało niespełna 2% pytanych mężczyzn i ponad 65% kobiet, a 
dość mocno mniej niż 5% panów i ponad 11% pań. Podobne różnice zaobserwowano 
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w odniesieniu do odczuwania braku nadziei na przyszłość, co szczegółowo przedstawio-
no w tabeli 5. 

Tabela 4. Odczuwanie lęku zależnie od płci

Stopień odczuwania lęku w okresie 7 dni przed badaniem 

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 338 87 21 9 5
% 73,48% 18,91% 4,57% 1,96% 1,09%

Kobiety
n = 550

n 313 133 63 34 �
% 56,91% 24,18% 11,45% 6,18% 1,27%

Chi²NW = 40,42; p< 0,00001

Tabela 5. Odczuwanie braku nadziei  na przyszłość w zależności od płci

Stopień odczuwania braku nadziei na przyszłość w okresie 7 dni przed badaniem 

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 249 169 �� 12 4
% 54,13% 36,74% 5,65% 2,61% 0,87%

Kobiety
n = 550

n 193 245 �� 34 �
% 35,09% 44,55% 13,09% 6,18% 1,09%

Chi²NW = 46,95; p< 0,00001

Nadmierne zmartwienie rzadziej dokuczało panom – wcale nie odczuwało go ponad 
59% respondentów i 15% mniej kobiet. Panie częściej wskazywały, że nadmierne zmar-
twienie występowało dość mocno lub bardzo – odpowiednio ponad 13% i niemal 8% 
wskazań u kobiet wobec ok. 8% i 3% wśród mężczyzn.

Tabela 6. Odczuwanie nadmiernego zmartwienia w zależności od płci

Stopień odczuwania nadmiernego zmartwienia w okresie 7 dni przed badaniem 

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n ��� 130 39 15 4
% 59,13% 28,26% 8,48% 3,26% 0,87%

Kobiety
n = 550

n 242 182 73 42 11
% 44,00% 33,09% 13,27% 7,64% 2,00%

Chi²NW = 29,63; p< 0,0001

Pozytywne odczucie posiadania dużej energii nigdy nie występowało u ok. 3% respon-
dentów obu płci, rzadko zaś u 11% mężczyzn i 18% kobiet, a niemal dokładnie odwrot-
ne odsetki wskazywały na występowanie takiego poczucia przez cały czas. Szczegółowo 
różnice te można prześledzić w tabeli 7 poniżej. 
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Tabela 7. Odczuwanie dużej energii zależnie od płci

Częstotliwość poczucia posiadania dużo energii w okresie 4 tygodni  
przed badaniem

Przez cały 
czas

Przez więk-
szość czasu Czasami Rzadko Nigdy Trudno 

powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 84 194 114 52 14 �

% 18,26% 42,17% 24,78% 11,30% 3,04% 0,43%
Kobiety
n = 550

n 55 225 143 100 21 �

% 10,00% 40,91% 26,00% 18,18% 3,82% 1,09%
Chi²NW = 22,56; p< 0,001

8.1.2. Płeć a choroby i leczenie
Płeć mieszkańców Poznania różnicowała w sposób statystycznie istotny stan zdrowia 

i przebieg leczenia w przypadku występowania u mężczyzn i kobiet sześciu z szesnastu 
schorzeń oraz stosowania sześciu z jedenastu leków spośród tych, o które pytano ich 
w trakcie wywiadu kwestionariuszowego HEPRO, a także częstość korzystania z porad 
lekarza z powodu złego samopoczucia, choroby lub urazu. W każdym z tych przypad-
ków częściej dotyczyło to respondentek, co z jednej strony może świadczyć o ich gor-
szym zdrowiu, a z drugiej strony - o ich większej świadomości i trosce o jego stan.  

I tak, poznanianki częściej niż poznaniacy uskarżały się na takie dolegliwości jak: ostre 
bóle głowy/ migreny, bóle kręgosłupa, depresja, osteoporoza, zaćma i gościec. Prezentują 
to tabele 8 – 13. Spośród wymienionych tu schorzeń największe różnice pomiędzy od-
setkami doświadczających je mężczyzn i kobiet dotyczyły bólów głowy/migren oraz krę-
gosłupa. Jak wynika z tabeli 8, wspomnianych dolegliwości głowy nigdy nie odczuwało 
77,83% mieszkańców Poznania i już tylko 62,73% mieszkanek tego miasta. Jako swój ak-
tualny problem zdrowotny wskazywało je 11,30% panów i już aż 22,55% pań. Tak więc na 
jednego mężczyznę aktualnie uskarżającego się na ostre bóle głowy/migreny przypadały 
dwie kobiety mające te same dolegliwości. 

Tabela 8. Zależność pomiędzy występowaniem ostrych bólów głowy/migreny  
a płcią respondentów

Występowanie ostrych bólów głowy/ migreny

Nigdy W przeszłości Obecnie Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 358 44 52 �
% 77,83% 9,57% 11,30% 1,30%

Kobiety
n = 550

n 345 73 124 8
% 62,73% 13,27% 22,55% 1,45%

Chi²NW = 30,10; p< 0,00001

Jeśli idzie o kolejne z ww. schorzeń, tj. bóle kręgosłupa, to jak wykazało badanie 
HEPRO, był to problem zdrowotny blisko sześciu na dziesięć kobiet (56,00%) i już tylko 
prawie pięciu na dziesięciu mężczyzn (45,65%), przy czym aktualnie dotyczył on 47,09% 
respondentek i 35,43 respondentów. Doświadczenia w odczuwaniu ostrych bólów gło-
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wy/migreny nie miało 53,26% mieszkańców Poznania i już tylko 42,91% mieszkanek tego 
miasta – tabela 9.

Tabela 9 Zależność pomiędzy występowaniem bólów kręgosłupa  
a płcią respondentów

Występowanie bólów kręgosłupa

Nigdy W przeszłości Obecnie Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 245 47 163 5
% 53,26% 10,22% 35,43% 1,09%

Kobiety
n = 550

n 236 49 259 �
% 42,91% 8,91% 47,09% 1,09%

Chi²NW = 14,30; p< 0,01

Depresja była kolejnym schorzeniem różnicującym kobiety i mężczyzn biorących 
udział w sondażu HEPRO. Dotyczyła ona (aktualnie lub w przeszłości) co około dziesią-
tego poznaniaka (10,87%) i już co około piątej poznanianki (21,09%). Tak więc znów, na 
jednego mężczyznę mającego doświadczenia z tą chorobą psychiczną przypadały dwie 
kobiety z tym samym problemem zdrowotnym. Jak prezentuje tabela 10, nigdy nie cier-
piało na depresję 88,70% respondentów i już znacznie mniej - bo 76,55% respondentek. 

Tabela 10. Zależność pomiędzy występowaniem depresji a płcią respondentów

Występowanie depresji

Nigdy W przeszłości Obecnie Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 408 19 31 �
% 88,70% 4,13% 6,74% 0,43%

Kobiety
n = 550

n 421 41 75 13
% 76,55% 7,45% 13,64% 2,36%

Chi²NW = 28,27; p< 0,00001

Następnym schorzeniem różnicującym dwie grupy respondentów wyróżnionych ze 
względu na płeć była osteoporoza. Badanie potwierdziło, iż jest to typowo “kobieca” do-
legliwość. Otóż, o ile doświadczała jej (aktualnie lub w przeszłości) prawie co ósma re-
prezentantka płci żeńskiej (12,00%), to dotyczyła ona już tylko blisko co pięćdziesiątego 
przedstawiciela płci męskiej (2,17%). Natomiast, nigdy nie miało z nią do czynienia aż 
97,17% poznaniaków i już tylko 85,09% poznanianek – tabela 11. 
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Tabela 11. Zależność pomiędzy występowaniem osteoporozy a płcią respondentów

Występowanie osteoporozy

Nigdy W przeszłości Obecnie Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 447 0 10 3
% 97,17% 0,00% 2,17% 0,65%

Kobiety
n = 550

n 468 5 61 16
% 85,09% 0,91% 11,09% 2,91%

Chi²NW = 49,85; p< 0,00001

Kolejnym schorzeniem rzadziej odczuwanym przez mężczyzn niż kobiety była zaćma. 
Jak prezentuje tabela 12, nigdy nie uskarżało się na nią 97,39% respondentów i już tylko 
91,82% respondentek. Natomiast 5,27% mieszkanek Poznania i już tylko 1,96% mieszkań-
ców tego miasta uważało ją za swoją aktualną dolegliwość.

Tabela 12. Zależność pomiędzy występowaniem zaćmy a płcią respondentów

Występowanie zaćmy

Nigdy W przeszłości Obecnie Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 448 � 9 1
% 97,39% 0,43% 1,96% 0,22%

Kobiety
n = 550

n 505 10 29 �
% 91,82% 1,82% 5,27% 1,09%

Chi²NW = 16,24; p< 0,01

Ostatnią dolegliwością, która, jak wykazały analizy statystyczne, w różnym stopniu 
doświadczała przebadanych przedstawicieli obu płci, był gościec. Ponownie częściej 
uskarżały się na niego kobiety. Choroba ta dotyczyła bowiem (aktualnie lub w przeszło-
ści) 8,37% z nich. W przypadku mężczyzn odsetek ten wyniósł 3,37% – tabela 13.

Tabela 13. Zależność pomiędzy występowaniem gośćca a płcią respondentów

Występowanie gośćca

Nigdy W przeszłości Obecnie Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 442 3 14 1
% 96,09% 0,65% 3,04% 0,22%

Kobiety
n = 550

n 496 4 42 8
% 90,18% 0,73% 7,64% 1,45%

Chi²NW = 16,07; p< 0,01

Jak wykazały analizy statystyczne, mieszkanki Poznania nie tylko wskazywały na 
częstsze występowanie u nich ww. sześciu dolegliwości, ale także częściej podejmowały 
leczenie. Jak prezentują poniższe tabele, częściej korzystały one z porad lekarskich oraz 
przyjmowały różnorodne leki (odpowiednio w okresie 3 miesięcy i 2 tygodni przed wy-
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wiadem kwestionariuszowym HEPRO). I tak, zasięganie opinii medycznej z powodu 
choroby, urazu lub złego samopoczucia w trakcie ostatniego kwartału dotyczyło 53,27% 
poznanianek i 43,70% poznaniaków (tabela 14). 

Tabela 14. Zależność pomiędzy płcią respondentów a korzystaniem przez nich z porad 
lekarza z powodu choroby, urazu lub złego samopoczucia w okresie 3 m-cy przed 

badaniem

Korzystanie z porady lekarza z powodu choroby, urazu  
lub złego samopoczucia w okresie 3 m-cy przed badaniem
Tak Nie Trudno powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 201 251 8
% 43,70% 54,57% 1,74%

Kobiety
n = 550

n 293 250 �
% 53,27% 45,45% 1,27%

Chi²NW = 9,27; p< 0,01

Jeśli zaś idzie o konkretne leki, to wykazano istnienie istotnych różnic pomiędzy odset-
kami przedstawicieli obu płci zażywającymi w ciągu 2 tygodni przed sondażem HEPRO 
następujące grupy medykamentów: leki uśmierzające ból, w tym także środki przeciw 
bólom stawów, kości i mięśni, leki uspokajające, nasenne, przeczyszczające oraz derma-
tologiczne. W każdym przypadku częściej stosowały je kobiety. Tabele 15 – 20 prezentują 
omówione tu zależności, przy czym warto nadmienić, iż uszeregowano je w kolejności 
od największych do najmniejszych różnic w odsetkach zażywających je przedstawicieli 
obu płci. 

Tabela 15. Zależność pomiędzy przyjmowaniem w ciągu 14 dni przed badaniem leków 
przeciwbólowych (innych niż środki przeciw bólom stawów, kości czy mięśni) a płcią 

respondentów

Przyjmowanie w ciągu 2 tyg. poprzedzających badanie leków przeciwbólowych 
(innych niż środki przeciw bólom stawów, kości czy mięśni)

NIE TAK
Mężczyźni

n = 460
n 351 109
% 76,30% 23,70%

Kobiety
n = 550

n 310 240
% 56,36% 43,64%

Chi²NW = 44,91; p< 0,00001
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Tabela 16. Zależność pomiędzy przyjmowaniem w ciągu 14 dni przed badaniem 
środków przeciw bólom stawów, kości czy mięśni a płcią respondentów

Przyjmowanie środków przeciw bólom stawów, kości i mięśni w ostatnich 2 tyg. 
przed badaniem

NIE TAK
Mężczyźni

n = 460
n 391 69
% 85,00% 15,00%

Kobiety
n = 550

n 403 147
% 73,27% 26,73%

Chi²NW = 20,96; p< 0,00001

Tabela 17. Zależność pomiędzy przyjmowaniem w ciągu 14 dni przed badaniem leków 
uspokajających a płcią respondentów

Przyjmowanie leków uspokajających w ciągu 2 tyg. poprzedzających badanie 
NIE TAK

Mężczyźni
n = 460

n 430 30
% 93,48% 6,52%

Kobiety
n = 550

n 467 83
% 84,91% 15,09%

Chi²NW = 19,36; p< 0,0001

Tabela 18. Zależność pomiędzy przyjmowaniem w ciągu 14 dni przed badaniem 
środków nasennych a płcią respondentów

Przyjmowanie tabletek nasennych w ciągu 2 tyg. poprzedzających badanie 
NIE TAK

Mężczyźni
n = 460

n 436 24
% 94,78% 5,22%

Kobiety
n = 550

n 491 59
% 89,27% 10,73%

Chi²NW = 10,47; p< 0,01

Tabela 19. Zależność pomiędzy przyjmowaniem w ciągu 14 dni przed badaniem leków 
przeczyszczających a płcią respondentów

Przyjmowanie leków przeczyszczających w ciągu 2 tyg. poprzedzających badanie 
NIE TAK

Mężczyźni
n = 460

n 455 5
% 98,91% 1,09%

Kobiety
n = 550

n 516 34
% 93,82% 6,18%

Chi²NW = 20,00; p< 0,0001
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Tabela 20. Zależność pomiędzy przyjmowaniem w ciągu 14 dni przed badaniem leków 
dermatologicznych a płcią respondentów

Przyjmowanie leków dermatologicznych w ostatnich 2 tyg. przed badaniem
NIE TAK

Mężczyźni
n = 460

n 440 �0
% 95,65% 4,35%

Kobiety
n = 550

n 503 47
% 91,45% 8,55%

Chi²NW = 7,38; p< 0,01

8.1.3 Płeć a zachowania zdrowotne

Jeśli idzie o zachowania zdrowotne, to różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami 
w Poznaniu dotyczyły kilku aspektów: palenia tytoniu, spożycia alkoholu, szczególnie 
piwa oraz konsumpcji większej ilości alkoholu przy jednej okazji, preferowanego sposo-
bu spędzania wolnego czasu, konsumpcji warzyw, owoców oraz pieczywa razowego; in-
deksu masy ciała a ponadto odczuwania samotności oraz poziomu zaufania do policji. 

Mężczyźni częściej przyznawali się do palenia, co ilustruje tabela 21. Codziennie po 
papierosa sięgało niemal 40% panów i 1/4 pytanych kobiet. Wśród mężczyzn wyższy był 
także odsetek byłych palaczy; natomiast osób nigdy niepalących było ok. 40% wśród 
mężczyzn i 17% więcej wśród kobiet.

Tabela 21. Palenie tytoniu wśród kobiet i mężczyzn

Częstość palenia tytoniu

Codziennie
Tak, co 

najmniej raz 
w tygodniu

Tak, ale 
rzadko

Tak, ale 
rzuciłem

Nie, nigdy 
nie paliłem

Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 178 4 9 88 181 178
% 38,70% 0,87% 1,96% 19,13% 39,35% 38,70%

Kobiety
n = 550

n 140 4 15 81 310 140
% 25,45% 0,73% 2,73% 14,73% 56,36% 25,45%

Chi²NW = 32,62;p< 0,00001

Ponadto mężczyźni znacznie częściej przyznawali się do wypicia co najmniej 5 dawek 
alkoholu przy jednej okazji w okresie jednego miesiąca przed badaniem. Taka sytuacja 
miała miejsce u ponad 37% respondentów – mężczyzn i u ok. 15% kobiet. Co dziesiąty 
z mężczyzn wypił wspomnianą ilość alkoholu 2-3 razy, a niemal 5% częściej. Dokładnie 
obraz sytuacji ilustruje tabela 22. 
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Tabela 22. Różnice w piciu większej ilości alkoholu pomiędzy kobietami  
a mężczyznami

Częstość przypadków konsumpcji  co najmniej 5 dawek alkoholu  
w miesiącu poprzedzającym badanie

Ani razu 1 raz 2-3 razy 4 razy 5 i więcej 
razy

Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 289 95 49 10 12 5
% 62,83% 20,65% 10,65% 2,17% 2,61% 1,09%

Kobiety
n = 550

n 478 47 13 5 � 5
% 86,91% 8,55% 2,36% 0,91% 0,36% 0,91%

Chi²NW = 87,47; p< 0,00001

Sposób spędzania wolnego czasu preferowany przez kobiety i mężczyzn nieco się róż-
nił, co przedstawiono w tabeli 26. Panowie znacznie częściej wskazywali na uprawianie 
sportu i intensywny trening (15% mężczyzn wobec ok. 5% kobiet). Panie częściej wybie-
rały lekkie ćwiczenia fizyczne (58% kobiet wobec ok.48% mężczyzn).

Tabela 23. Różnica w aktywności fizycznej pomiędzy kobietami a mężczyznami

Formy aktywności fizycznej podejmowane w trakcie spędzania wolnego czasu 
w ciągu roku przed badaniem

Intensywny trening 
i uprawianie sportu 
regularnie kilka razy 

w tygodniu

Ćwiczenia fizyczne 
lub intensywna praca 
w ogrodzie przez co 
najmniej 4 godziny 

w tygodniu

Spacery, jazda na 
rowerze lub inne lekkie 

ćwiczenia fizyczne 
przez co najmniej 4 
godziny w tygodniu

Czytanie, oglądanie 
telewizji, zajęcia 
przy komputerze 

inne czynności 
wykonywane na 

siedząco

Trudno powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 69 41 ��0 118 12
% 15,00% 8,91% 47,83% 25,65% 2,61%

Kobiety
n = 550

n 28 40 319 153 10
% 5,09% 7,27% 58,00% 27,82% 1,82%

Chi²NW = 32,87; p< 0,00001

W tabeli 24 pokazano różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w zakresie wskaź-
nika masy ciała. Kobiety znacznie częściej miały wagę w normie (58,5% w przypadku pań 
i ponad 43% w przypadku panów). Także częściej miały niedowagę. Panowie znacznie 
częściej mieli nadwagę. Otyłych osób było prawie tyle samo wśród kobiet i mężczyzn. 
Pośród marzących o zmianie figury, to mężczyźni częściej chcieli zwiększyć masę ciała  
– ok. 1/4, a panie zdecydowanie wolały schudnąć – 92,5% wskazań, co obrazuje tabela 25. 

Tabela 24. Indeks masy ciała a płeć

Wskaźnik BMI
Niedowaga Norma Nadwaga Otyłość 1 st. Otyłość 2 st.

Mężczyźni
n = 455

n 10 197 192 50 �
% 2,20% 43,30% 42,20% 10,99% 1,32%

Kobiety
n = 547

n 29 320 134 52 12
% 5,30% 58,50% 24,50% 9,51% 2,19%

Chi²NW = 43,20 ; df =4; p<0,00001 
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Tabela 25. Pożądany kierunek zmiany masy ciała w zależności od płci

Intencje związane ze zmianą wagi ciała
Zwiększenie masy ciała Zmniejszenie masy ciała

Mężczyźni
n = 290

n 69 221
% 23,79% 76,21%

Kobiety
n = 390

n 29 361
% 7,44% 92,56%

Chi²NW = 36,06; p< 0,00001

Częstotliwość konsumpcji warzyw, owoców oraz pełnoziarnistego pieczywa była uza-
leżniona od płci, co dokładnie zilustrowano w tabelach 26 – 28. Każdy z wymienionych 
rodzajów produktów spożywczych częściej jedzony był przez kobiety. Jeśli idzie o wa-
rzywa, to codziennie lub kilka razy tygodniu jadło je ponad ok. 40% panów i niemal 60% 
pytanych pań. W przypadku owoców 46% panów przyznawało się do ich częstej kon-
sumpcji (prawie codziennie lub kilka razy w tygodniu) co czyniło ponad 70% kobiet. 

Tabela 26. Zależność pomiędzy płcią a częstotliwością spożywania warzyw

Częstotliwość spożycia warzyw

Nigdy
Rzadziej
niż raz 

w tygodniu

Raz 
w tygodniu

Kilka razy 
w tygodniu

Prawie 
codziennie

Kilka razy 
dziennie

Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 9 24 35 208 160 �� �
% 1,96% 5,22% 7,61% 4�,22% 34,�8% 4,78% 0,43%

Kobiety
n = 550

n � �� 42 158 251 75 0
% 0,36% 4,00% 7,64% 28,�3% 4�,64% 13,64% 0,00%

Chi²NW = 58,06; p< 0,00001

Tabela 27. Zależność pomiędzy płcią a częstotliwością spożywania owoców

Częstotliwość spożycia owoców

Nigdy
Rzadziej 
niż raz 

w tygodniu

Raz 
w tygodniu

Kilka razy 
w tygodniu

Prawie 
codziennie

Kilka razy 
dziennie

Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n � 28 35 175 176 37 3
% 1,30% 6,09% 7,61% 38,04% 38,26% 8,04% 0,65%

Kobiety
n = 550

n 4 �� 23 120 ��� 115 0
% 0,73% 4,00% 4,18% 21,82% 48,36% 20,�1% 0,00%

Chi²NW = 70,52; p< 0,00001

W przypadku pieczywa bogatego w błonnik ponad 30% panów jadło je kilka razy pra-
wie codziennie lub nawet kilka razy dziennie; w – przypadku pań odsetek ten był wyż-
szy i wynosił ponad 38%. Nigdy takiego pieczywa nie jadało 17% mężczyzn i ok. 10% 
kobiet. 
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Tabela 28. Zależność pomiędzy płcią a częstotliwością spożywania pełnoziarnistego 
pieczywa

Częstotliwość spożycia bogatego w błonnik pieczywa z mąki  
z pełnego przemiału

Nigdy
Rzadziej 
niż raz 

w tygodniu

Raz 
w tygodniu

Kilka razy 
w tygodniu

Prawie 
codziennie

Kilka razy 
dziennie

Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 78 88 59 84 103 40 8
% 16,�6% 1�,13% 12,83% 18,26% 22,3�% 8,70% 1,74%

Kobiety
n = 550

n 53 81 81 121 132 79 3
% 9,64% 14,�3% 14,�3% 22,00% 24,00% 14,36% 0,55%

Chi²NW = 26,21; p< 0,001

Kobiety nieco częściej skarżyły się na odczuwanie samotności (określając, jak często 
były same mimo chęci przebywania z innymi), co ukazuje dokładnie tabela 29. 

Tabela 29. Poczucie samotności w zależności od płci

Częstość bycia samemu, choć wolałoby się spędzać czas  
w towarzystwie innych ludzi

Często Czasami Rzadko NIE Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 21 89 127 209 14
% 4,57% 19,35% 27,61% 45,43% 3,04%

Kobiety
n = 550

n 31 155 142 213 9
% 5,64% 28,18% 25,82% 38,73% 1,64%

Chi²NW = 13,95; p< 0,01

Ponadto płeć wpływała na postrzeganie policji – jak zilustrowano to w tabeli 30. 
Mężczyźni częściej nie mieli zaufania do tej służby oraz deklarowali małe zaufanie. Panie 
częściej miały kłopot z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi, a także częściej wskazy-
wały na dość duże zaufanie do policji. 

Tabela 30. Różnice w poziomie zaufanie do policji między kobietami a mężczyznami

Stopień zaufania do policji
Mam duże 
zaufanie

Mam dość duże 
zaufanie

Mam małe 
zaufanie

Wcale nie mam 
zaufania

Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 35 157 183 64 21
% 7,61% 34,13% 39,78% 13,91% 4,57%

Kobiety
n = 550

n 41 232 182 36 59
% 7,45% 42,18% 33,09% 6,55% 10,73%

Chi²NW = 33,74; p< 0,00001
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8.1.4. Płeć a środowisko pracy i zamieszkania

Środowisko pracy

Płeć badanych mieszkańców Poznania była tą zmienną społeczno-demograficzną, któ-
ra różnicowała respondentów pod względem częstości narażenia zawodowego głównie 
na takie czynniki materialnego środowiska pracy jak chemikalia, spaliny i gazy, a także 
w zakresie intensywności wysiłku fizycznego związanego z głównym zajęciem zawodo-
wym, oraz dźwigania ciężarów o masie przekraczającej 20 kg. We wszystkich tych przy-
padkach to mężczyźni częściej pracowali w sposób lub w warunkach mogących nieko-
rzystnie oddziaływać na zdrowie. Zależności te prezentują tabele 31 - 33.

Jeśli idzie o intensywność pracy zawodowej podejmowanej przez respondentów, to 
nieco ponad połowy przebadanych kobiet (53,33%) dotyczyła praca najlżejsza, tj. głównie 
siedząca, niewymagająca wysiłku. Natomiast taka forma pracy miała miejsce już tylko 
nieco częściej niż u co trzeciego mężczyzny (37,07%%). Panowie bowiem częściej niż pa-
nie podejmowali prace wiążące się z wysiłkiem fizycznym, tj. stojącą lub chodzącą zwią-
zaną z przenoszeniem lub podnoszeniem przedmiotów (22,39% mężczyzn i 17,33% ko-
biet) oraz ciężką lub wymagającą szybkości pracę fizyczną (odpowiednio 11,58% i 4,44%) 
– tabela 31.

Tabela 31. Zależność pomiędzy intensywnością wysiłku fizycznego związanego 
z głównym zajęciem zawodowym a płcią respondentów

Intensywność wysiłku fizycznego związanego z głównym zajęciem 
zawodowym

Praca głównie 
siedząca, nie 
wymagająca 

wysiłku

Praca stojąca 
lub wymagająca 

chodzenia

Praca stojąca 
lub chodząca, 
wymagająca 
przenoszenia 

lub podnoszenia 
przedmiotów

Ciężka lub 
wymagająca 

szybkości praca 
fizyczna

Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 259

n 96 63 58 30 12
% 37,07% 24,32% 22,39% 11,58% 4,63%

Kobiety
n = 225

n 120 53 39 10 3
% 53,33% 23,56% 17,33% 4,44% 1,33%

Chi²NW = 21,14; p< 0,001

Fakt częstszego wykonywania przez mężczyzn pracy wiążącej się z przenoszeniem lub 
podnoszeniem przedmiotów potwierdziło także pytanie o częstość ręcznego transportu 
w miejscu pracy ciężarów o masie przekraczającej 20 kg. Dotyczyło to bowiem częściej 
niż czterech na dziesięciu pracujących przedstawicieli płci męskiej (44,78%, przy czym 
aż 11,97% panów podejmowało tego typu czynności codziennie) i już tylko prawie dwie 
na dziesięć respondentek płci żeńskiej (19,11%, w tym 7,56% codziennie). Zależności te 
prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 32. Zależność pomiędzy częstością przenoszenia w miejscu pracy ciężarów  
o masie powyżej 20 kg a płcią respondentów

Częstość dźwigania w miejscu pracy ciężarów przekraczających 20 kg

Nigdy Rzadko Przez kilka dni 
w tygodniu Codziennie Trudno 

powiedzieć
Mężczyźni

n = 259
n 140 58 �� 31 3
% 54,05% 22,39% 10,42% 11,97% 1,16%

Kobiety
n = 225

n 181 21 5 17 1
% 80,44% 9,33% 2,22% 7,56% 0,44%

Chi²NW = 42,70; p< 0,00001

Jeśli zaś idzie o jakość materialnego środowiska pracy, to znów mężczyźni częściej niż 
kobiety byli zatrudnieni w gorszych warunkach. I tak, ekspozycja zawodowa na che-
mikalia, spaliny i gazy dotyczyła aż 43,63% poznaniaków (w tym w przypadku 17,76% 
panów było to codzienne narażenie zawodowe) i już tylko 22,22% poznanianek (8,89% 
- codziennie). Tak więc, narażenie w miejscu pracy na wymienione czynniki chemiczne 
dotyczyło blisko dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet (tabela 33). 

Tabela 33. Zależność pomiędzy częstością narażenia na chemikalia, spaliny, gazy 
w miejscu pracy a płcią respondentów

Narażenie na chemikalia, spaliny, gazy w miejscu pracy

Nigdy Rzadko Przez kilka dni 
w tygodniu Codziennie Trudno 

powiedzieć
Mężczyźni

n = 259
n 145 42 25 46 1
% 55,98% 16,22% 9,65% 17,76% 0,39%

Kobiety
n = 225

n 174 21 9 �0 1
% 77,33% 9,33% 4,00% 8,89% 0,44%

Chi²NW = 25,75; p< 0,0001

Warto zaznaczyć, iż analizy statystyczne wykazały brak istotnych statystycznie zależ-
ności pomiędzy płcią pracujących respondentów a jakością psychospołecznego środowi-
ska ich pracy.

Środowisko zamieszkania

Analizy statystyczne wykazały, że płeć była tą zmienną społeczno-demograficzną, która 
generalnie nie różnicowała poglądów respondentów na temat jakości ich środowiska za-
mieszkania. I tak, nie wykazano statystycznie istotnych zależności pomiędzy opiniami męż-
czyzn i kobiet w zakresie jakości obsługi, dostępu do różnorodnych obiektów infrastruktu-
ry miejskiej, bezpieczeństwa w najbliższej okolicy, zanieczyszczenia tamtejszej atmosfery 
czy natężenia dźwięków. Jedna różnica wystąpiła w przypadku poglądów nt. poziomu 
komunikacji miejskiej w miejscu zamieszkania respondentów. Otóż, jak prezentuje tabela 
34, kobiety częściej niż mężczyźni wrażały zadowolenie w tym względzie. Dotyczyło to bo-
wiem 84,36% mieszkanek Poznania i 78,04% mieszkańców tego miasta. Warto nadmienić, 
iż niemalże identyczne odsetki przedstawicieli obu płci (8,36% kobiet i 8,48% mężczyzn) 
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nie zgadzały się z opinią na temat dobrego poziomu transportu publicznego w ich okolicy 
zamieszkania. Natomiast to respondenci częściej niż respondentki nie mieli zdania w tym 
zakresie (odpowiedź “trudno powiedzieć” dotyczyła odpowiednio 13,48% i 7,27%). 

Tabela 34. Zależność pomiędzy częstością wyrażania opinii  
nt. dobrego poziomu transportu miejskiego a płcią respondentów

Opinie nt. dobrego poziomu transportu publicznego  
w okolicy zamieszkania respondentów

TAK NIE Trudno powiedzieć
Mężczyźni

n = 460
n 359 39 ��
% 78,04% 8,48% 13,48%

Kobiety
n = 550

n 464 46 40
% 84,36% 8,36% 7,27%

Chi²NW = 10,76; p< 0,01

Tak więc, mężczyźni i kobiety mieli generalnie podobne poglądy w zakresie jakości ich 
środowiska zamieszkania. Natomiast omawiana zmienna społeczno - demograficzna róż-
nicowała częstość uczęszczania/korzystania przez respondentki i respondentów w ich oko-
licy z różnorodnych obiektów infrastruktury miejskiej. Dotyczyło to środków transportu 
miejskiego, bibliotek, miejsc kultu religijnego oraz placówek sportowych. Poznanianki cha-
rakteryzowały się większą aktywnością w zakresie korzystania z trzech pierwszych obiek-
tów, natomiast poznaniacy częściej chodzili do placówek sportowych. Zależności te obra-
zują tabele 38 – 41. Kobiety nie tylko częściej wyrażały zadowolenie z poziomu środków 
komunikacji miejskiej (patrz tabela 34), ale także chętniej z nich korzystały. I tak, jak obra-
zuje tabela 35, o ile w ogóle miejskimi tramwajami i autobusami nie jeździł blisko co piąty 
przebadany mieszkaniec Poznania (21,52%), o tyle taką deklarację złożyła już tylko prawie 
co dziewiąta mieszkanka tego miasta (11,64%). Jeśli zaś idzie o korzystających ze środków 
transportu miejskiego, to aż blisko osiem na dziesięć pań (79,46%) przyznało się do podej-
mowania takich zachowań przynajmniej raz w miesiącu. W przypadku panów dotyczyło 
to już tylko sześciu na dziesięciu z nich (60,87%). Natomiast aż dwie na trzy respondentki 
(66,73%) jeździły miejskimi autobusami i tramwajami raz lub kilka razy w ciągu 7 dni. Dla 
porównania, przyznał się do tego już tylko co drugi z przebadanych mężczyzn (53,04%). 

Tabela 35. Zależność pomiędzy częstotliwością korzystania  
ze środków transportu miejskiego a płcią respondentów

Częstotliwość korzystania przez respondentów ze środków transportu miejskiego 
w ich okolicy zamieszkania

Raz lub 
kilka razy 

w tygodniu

Raz lub 
dwa razy 

w miesiącu
Rzadziej Nigdy

Usługa nie 
jest 

dostępna

Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 244 36 79 99 1 1
% 53,04% 7,83% 17,17% 21,52% 0,22% 0,22%

Kobiety
n = 550

n 367 �0 44 64 0 5
% 66,73% 12,73% 8,00% 11,64% 0,00% 0,91%

Chi²NW = 49,97; p< 0,00001
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Kolejnymi obiektami częściej odwiedzanymi przez kobiety niż mężczyzn były biblio-
teki. I tak, o ile do tego typu obiektów dostępnych w okolicy zamieszkania uczęszczało 
blisko trzech na dziesięciu mieszkańców Poznania (28,91%), o tyle dotyczyło to już niemal 
czterech na dziesięć mieszkanek tego miasta (39,09%) – tabela 36. 

Tabela 36. Zależność pomiędzy częstotliwością korzystania  
z bibliotek a płcią respondentów

Częstotliwość korzystania z bibliotek w okolicy zamieszkania 
respondentów

Raz lub 
kilka razy 

w tygodniu

Raz lub 
dwa razy 

w miesiącu
Rzadziej Nigdy Usługa nie 

jest dostępna
Trudno 

powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 15 31 87 303 �� �
% 3,26% 6,74% 18,91% 65,87% 4,78% 0,43%

Kobiety
n = 550

n 24 87 104 312 �� 1
% 4,36% 15,82% 18,91% 56,73% 4,00% 0,18%

Chi²NW = 23,73; p< 0,001

Respondentki wykazywały także większą aktywność w zakresie uczęszczania do 
miejsc kultu religijnego. Jak wynika z tabeli 37, do częstego odwiedzania kościołów, 
meczetów czy synagog w swojej okolicy, tj. przynajmniej raz w miesiącu, przyznały się 
trzy na cztery przebadane kobiety (76,91%) i już tylko nieco częściej niż co drugi męż-
czyzna (54,34%). Natomiast większe odsetki mieszkańców Poznania niż mieszkanek tego 
miasta uczęszczały do obiektów kultu religijnego z mniejszą częstotliwością (tj. rzadziej 
niż raz w miesiącu) – odpowiednio 21,74% i 13,27%. Oczywiście panowie stanowili też 
większą grupę niż panie, jeśli idzie o w ogóle niekorzystających z omawianych obiektów. 
Dotyczyło to bowiem 22,17% mężczyzn i już tylko 9,09% kobiet. 

Tabela 37. Zależność pomiędzy częstotliwością uczęszczania  
do obiektów kultu religijnego a płcią respondentów

Częstotliwość uczęszczania do miejsc kultu religijnego  
(kościoły/ meczety/ synagogi) w okolicy zamieszkania respondentów

Raz lub 
kilka razy 

w tygodniu

Raz lub dwa 
razy w miesiącu Rzadziej Nigdy Trudno 

powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 175 75 100 102 8
% 38,04% 16,30% 21,74% 22,17% 1,74%

Kobiety
n = 550

n 328 95 73 50 4
% 59,64% 17,27% 13,27% 9,09% 0,73%

Chi²NW = 65,36; p< 0,00001

O ile kobiety częściej korzystały ze środków transportu miejskiego oraz uczęszczały 
do bibliotek i miejsc kultu religijnego w swojej okolicy zamieszkania, o tyle mężczyzn 
charakteryzowała jedynie większa aktywność w zakresie odwiedzania placówek sporto-
wych. Jeśli zsumować odsetki respondentów korzystających z tego typu obiektów w każ-
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dej z trzech kategorii częstotliwości uwzględnionych w kwestionariuszu HEPRO (tj. raz 
lub kilka razy w tygodniu; raz lub dwa razy w miesiącu; rzadziej), to okazuje się, że o ile 
omawiane zachowanie było podejmowane przez co trzecią poznaniankę (32,55%), o tyle 
dotyczyło już częściej niż czterech na dziesięciu poznaniaków (43,69%). Warto ponadto 
nadmienić, iż niekorzystanie z placówek sportowych w okolicy zamieszkania miało miej-
sce w przypadku 50,22% mężczyzn i 61,82% kobiet – tabela 38. 

Tabela 38. Zależność pomiędzy częstotliwością uczęszczania do placówek sportowych  
a płcią respondentów

Częstotliwość uczęszczania do placówek sportowych  
w okolicy zamieszkania respondentów

Raz lub 
kilka razy 

w tygodniu

Raz lub 
dwa razy 

w miesiącu
Rzadziej Nigdy

Usługa nie 
jest 

dostępna

Trudno 
powiedzieć

Mężczyźni
n = 460

n 61 41 99 231 23 5
% 13,26% 8,91% 21,52% 50,22% 5,00% 1,09%

Kobiety
n = 550

n 55 25 99 340 23 8
% 10,00% 4,55% 18,00% 61,82% 4,18% 1,45%

Chi²NW = 17,83; p< 0,01

8.2.Wiek respondentów

8.2.1. Wiek a samoocena stanu zdrowia i samopoczucia

Wiek okazał się zmienną społeczno-demograficzną wpływającą na niemal wszystkie 
aspekty autooceny zdrowia i samopoczucia respondentów uczestniczących w badaniach 
HEPRO.

W pierwszym rzędzie bardzo silnie wpływał na ogólną ocenę stanu zdrowia. Im starsi 
respondenci tym mniejszy odsetek osób oceniających swoje zdrowie jako bardzo do-
bre lub dobre, a większy tych, którzy postrzegali swoje zdrowie jako złe i bardzo złe.  
W najmłodszej kategorii wiekowej (do 24 lat) 30% pytanych określiło ogólny stan zdro-
wia jako bardzo dobry, a połowa jako dobry, wśród najstarszych respondentów odsetki 
te wynosiły odpowiednio: mniej ok. 2% i ok. 20%. Złych oraz bardzo złych ocen wśród 
młodych uczestników było w sumie mniej niż 5%, a u osób powyżej 64 lat ponad 38%. 
Dokładnie przebieg zmian w ocenach stanu zdrowia w zależności od wieku przedsta-
wiono w tabeli 1. 
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Tabela 1. Wpływ wieku na ogólną ocenę stanu zdrowia

Ocena ogólnego stanu zdrowia
Bardzo 
dobrze Dobrze Nieźle Źle Bardzo źle Trudno 

powiedzieć
do 24 lat
n = 185

n 56 94 �� 8 1 0
% 30,27% 50,81% 14,05% 4,32% 0,54% 0,00%

25 – 34 lat
5 pktn = 149

n 35 83 23 � � 0
% 23,49% 55,70% 15,44% 4,03% 1,34% 0,00%

35 – 44 lat
5 pktn = 142

n 21 86 �� � 1 1
% 14,79% 60,56% 18,31% 4,93% 0,70% 0,70%

45 – 54 lat
n = 200

n 14 94 54 32 5 1
% 7,00% 47,00% 27,00% 16,00% 2,50% 0,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 9 56 58 31 5 0
% �,66% 35,22% 36,48% 19,50% 3,14% 0,00%

pow. 64 lat
n = 175

n 4 34 68 54 13 �
% 2,29% 19,43% 38,86% 30,86% 7,43% 1,14%

Chi²NW = 263,60; p< 0,0001

Także ocena funkcjonalnego wymiaru samopoczucia, polegająca na wskazaniu jak czę-
sto samopoczucie sprzyjało realizacji zamierzeń, wskazywała na pogarszanie się sytuacji 
wraz z wiekiem. Najmłodsza grupa respondentów twierdziła, że samopoczucie najczęś-
ciej pozwalało  na robienie tego, na co się ma ochotę w ponad 80% przypadków, podczas 
gdy już wśród 45 – 54-latków odsetek ten spadał do 45%, a wśród pytanych powyżej 
64 lat do 1/4. Wzrastała wraz z wiekiem ilość deklaracji świadczących, że samopoczucie 
niemal nigdy nie sprzyja w podejmowaniu aktywności, na którą respondent ma chęć; 
od ok. 3% wśród najmłodszej grupy do ponad 26% w najstarszej. Szczegółowo wyniki 
pokazano w tabeli 2 poniżej. 

Tabela2. Wpływ wieku na ocenę funkcjonalnego wymiaru samopoczucia

Posiadanie samopoczucia pozwalającego robić to, na co ma się ochotę
Najczęściej TAK TAK, czasami NIE, prawie nigdy Trudno powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 151 25 5 4
% 81,62% 13,51% 2,70% 2,16%

25 – 34 lat
n = 149

n 122 21 � 0
% 81,88% 14,09% 4,03% 0,00%

35 – 44 lat
n = 142

n 103 31 � �
% 72,54% 21,83% 4,23% 1,41%

45 – 54 lat
n = 200

n 90 81 �� 3
% 45,00% 40,50% 13,00% 1,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 61 �0 24 4
% 38,36% 44,03% 15,09% 2,52%

pow. 64 lat
n = 175

n 45 79 47 4
% 25,71% 45,14% 26,86% 2,29%

Chi²NW = 229,450; p< 0,0001
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Jeśli idzie o stres, to zasadniczo wraz z wiekiem wrastała częstotliwość jego odczuwa-
nia osiągając najwyższe wartości wśród respondentów w wieku średnim - z grupy 45 
– 54-latków - gdzie zaobserwowano najwyższy odsetek stwierdzeń, że stres często doku-
cza im w życiu codziennym (ponad 1/3 deklaracji) i najniższy wskazań, że stres nigdy im 
nie dokucza – 17%. Wśród osób powyżej 55 lat 1/4 odczuwała stres często, nieco ponad 
1/4 prawie nigdy, natomiast w najstarszej grupie 28% osób odczuwało stres często, a 1/3 
nigdy. Szczegółowo wyniki analizy przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Odczuwanie stresu w zależności od wieku respondentów

Uskarżanie się na stres w życiu codziennym
Najczęściej TAK TAK, czasami NIE, prawie nigdy Trudno powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 32 107 44 �
% 17,30% 57,84% 23,78% 1,08%

25 – 34 lat
n = 149

n 39 �� 33 0
% 26,17% 51,68% 22,15% 0,00%

35 – 44 lat
n = 142

n 34 �0 32 �
% 23,94% 49,30% 22,54% 4,23%

45 – 54 lat
n = 200

n 68 93 34 5
% 34,00% 46,50% 17,00% 2,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 41 �� 42 0
% 25,79% 47,80% 26,42% 0,00%

pow. 64 lat
n = 175

n 49 �� 57 3
% 28,00% 37,71% 32,57% 1,71%

Chi²NW = 44,66; p< 0,0001

Wiek wpływał także istotnie na występowanie chorób przewlekłych i innych chronicz-
nych dolegliwości. Z jego wzrostem wzrastał także odsetek osób uskarżających się na 
tego typu problemy – wyjątek w tej tendencji stanowi jedynie najmłodsza grupa respon-
dentów (do 24 lat), gdzie więcej osób wskazało na występowanie takich dolegliwości niż 
w grupie starszej (25 -34 lat). Procent pytanych, u których występowała przewlekła cho-
roba lub niepełnosprawność zwiększał się do poniżej 13% do prawie 3/4 respondentów. 
Najsilniej występowanie przewlekłej choroby lub niepełnosprawności utrudniało funk-
cjonowanie respondentom z grupy najstarszej (ponad 55% osób powyżej 64 lat stwier-
dziła, że choroba ograniczała ich normalne funkcjonowanie w znacznym stopniu), nieco 
mniej osobom w młodszych kategoriach wiekowych (około 1/4 grup 25 – 34 i 35 –  44-lat-
ków odczuwała znaczne ograniczenia), a najmniej osobom najmłodszym (znaczne ogra-
niczenia odczuwał co dziesiąty). Dokładnie zilustrowano to w tabeli 4 oraz 5. 
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Tabela 4. Zależność pomiędzy wiekiem respondentów a występowaniem chronicznych 
chorób i niepełnosprawności

Występowanie choroby przewlekłej, długotrwałej niesprawności spowodowanej 
urazem, niepełnosprawnością lub inną chroniczną dolegliwością

TAK NIE Trudno powiedzieć
do 24 lat
n =185

n 38 147 0
% 20,54% 79,46% 0,00%

25 – 34 lat
n = 149

n 19 128 �
% 12,75% 85,91% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n 33 109 0
% 23,24% 76,76% 0,00%

45 – 54 lat
n = 200

n 79 120 1
% 39,50% 60,00% 0,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 85 74 0
% 53,46% 46,54% 0,00%

pow. 64 lat
n = 175

n 131 43 1
% 74,86% 24,57% 0,57%

Chi²NW = 208,18; p< 0,0001

Tabela 5. Zależność pomiędzy wiekiem a utrudnieniami w codziennym funkcjonowaniu 
na skutek choroby lub niepełnosprawności

Stopień w jakim choroba ta ogranicza respondenta w wykonywaniu pracy/ 
normalnych zajęć

W znacznym 
stopniu

W niewielkim 
stopniu Nie ogranicza mnie Trudno powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 4 21 9 4
% 10,53% 55,26% 23,68% 10,53%

25 – 34 lat
n = 149

n 5 9 5 0
% 26,32% 47,37% 26,32% 0,00%

35 – 44 lat
n = 142

n 8 12 10 3
% 24,24% 36,36% 30,30% 9,09%

45 – 54 lat
n = 200

n 38 28 10 3
% 48,10% 35,44% 12,66% 3,80%

55 – 64 lat
n = 159

n 38 34 13 0
% 44,71% 40,00% 15,29% 0,00%

pow. 64 lat
n = 175

n 73 42 15 1
% 55,73% 32,06% 11,45% 0,76%

Chi²NW = 52,19; p< 0,0001

Także analiza najbliższej przeszłości (okresu 2 tygodni przed badaniem) wskazała, że 
choroby lub urazy uniemożliwiające normalne codzienne funkcjonowanie najrzadziej 
zdarzały się osobom najmłodszym (ok. 11%), a ich występowanie zasadniczo wzrastało 
wraz z wiekiem badanych (do ponad 1/3 grupy w przedziale wiekowym powyżej 64 lat). 
Dokładne odsetki przedstawione zostały w tabeli 6.
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Tabela 6. Zależność pomiędzy wiekiem a występowaniem chorób ograniczających 
codzienne funkcjonowanie w okresie 2 tyg. przed badaniem

Utrudnienie / uniemożliwienie w ciągu 2 tyg. przed badaniem wykonywania 
codziennych czynności spowodowane urazem lub chorobą

TAK NIE Trudno powiedzieć
do 24 lat
n = 185

n 21 161 3
% 11,35% 87,03% 1,62%

25 – 34 lat
n = 149

n 21 127 1
% 14,09% 85,23% 0,67%

35 – 44 lat
n = 142

n 19 121 �
% 13,38% 85,21% 1,41%

45 – 54 lat
n = 200

n 54 146 0
% 27,00% 73,00% 0,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 39 119 1
% 24,53% 74,84% 0,63%

pow. 64 lat
n = 175

n 64 108 3
% 36,57% 61,71% 1,71%

Chi²NW = 55,55; p< 0,00001

W kwestionariuszu HEPRO uwzględniono kilka zagadnień odnoszących się do kon-
dycji psychofizycznej badanych. Wiek okazał się zmienną demograficzną mającą staty-
stycznie istotny wpływ na nie wszystkie. 

Pierwszym elementem było tu odczuwanie nerwowości i wewnętrznego niepokoju. 
Nasilenie takich odczuć wzrastało wraz z wiekiem badanych. Dość mocno albo bardzo 
odczuwało je według własnej relacji ok. 13% najmłodszych uczestników badania, 21% 
z grupy 25–34 lat; ok. 17% 35 – 44-latków; 29,5% w grupie o 10 lat starszej; ok. 22% 55 – 64-
latków i niemal 40% osób najstarszych. Jeśli idzie o osoby deklarujące, że nie odczuwali 
takich emocji wcale to w najmłodszej grupie było to niemal 45% respondentów; pośród 
pytanych w wieku 25 – 54 lat było to średnio 35%, natomiast w starszych grupach odsetki 
te spadały do ok. 1/4 i 1/5 odpowiednio wśród badanych w wieku 55-64 lat i powyżej 65 
lat. Dokładnie przedstawiono to w tabeli 7. 
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Tabela 7. Zależność pomiędzy wiekiem a odczuwaniem nerwowości i niepokoju

Stopień odczuwania nerwowości i wewnętrznego niepokoju w ciągu 7 dni przed 
badaniem

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 82 78 13 11 1
% 44,32% 42,16% 7,03% 5,95% 0,54%

25 – 34 lat
n = 149

n 53 61 21 11 3
% 35,57% 40,94% 14,09% 7,38% 2,01%

35 – 44 lat
n = 142

n 52 64 16 8 �
% 36,62% 45,07% 11,27% 5,63% 1,41%

45 – 54 lat
n = 200

n 68 �� 47 12 1
% 34,00% 36,00% 23,50% 6,00% 0,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 41 79 24 12 3
% 25,79% 49,69% 15,09% 7,55% 1,89%

pow. 64 lat
n = 175

n 37 68 46 �� �
% 21,14% 38,86% 26,29% 12,57% 1,14%

Chi²NW = 63,56; p< 0,00001

Także odczuwanie lęku powiązane było jednoznacznie z wiekiem respondentów. 
Generalnie nasilenie takiego odczucia wzrastało wraz z wiekiem - spadał odsetek osób 
deklarujących, iż wcale nie odczuwały lęku (od ponad 80% w grupie najmłodszej do  
ok. 47% w grupie najstarszej), a wzrastał tych, którzy odczuwali go dość mocno i bardzo 
(od ok. 6% u respondentów przed 35. rokiem życia do ok. 23% u osób powyżej 64. roku 
życia).  Szczegółowo tendencje te można prześledzić w tabeli 8.

Tabela 8. Zależność pomiędzy wiekiem a odczuwaniem lęku

Stopień odczuwania lęku w ciągu 7 dni przed badaniem

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 150 24 8 3 0
% 81,08% 12,97% 4,32% 1,62% 0,00%

25 – 34 lat
n = 149

n 105 33 � � �
% 70,47% 22,15% 4,70% 1,34% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n 101 29 8 3 1
% 71,13% 20,42% 5,63% 2,11% 0,70%

45 – 54 lat
n = 200

n 121 50 19 � 3
% 60,50% 25,00% 9,50% 3,50% 1,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 91 35 17 12 4
% 57,23% 22,01% 10,69% 7,55% 2,52%

pow. 64 lat
n = 175

n 83 49 25 16 �
% 47,43% 28,00% 14,29% 9,14% 1,14%

Chi²NW = 74,68; p< 0,00001

Bardzo jednoznacznie zarysowały się tendencje pokazujące związek z wiekiem w przy-
padku odczuwania braku nadziei na przyszłość. Wyraźnie jest on tym niższy, im młodsza 
grupa pytanych – wcale takich odczuć nie miało ponad 77% respondentów w wieku do 
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24 lat, połowa 45 – 54-latków i nieco poniżej 50% starszych respondentów. Dość mocno 
i bardzo brak nadziei odczuwało 6% najmłodszych uczestników badania i 29% najstar-
szych. Smutek także częściej dokuczał osobom starszym – skarżyło się na odczuwanie go 
dość mocno i bardzo ok. 5% najmłodszych respondentów i osób w wieku 25 – 34 lat; po-
nad 8% pytanych w wieku 35 – 44 lat; ok. 17% 45 – 54-latków oraz 55 – 64-latków; niemal 
1/3 najstarszych uczestników badania. Podobna tendencja jak w przypadku odczuwania 
smutku widoczna jest w przypadku odczuwania nadmiernego zmartwienia, z wyjątkiem 
grupy 55 – 64 lat, gdzie nieco mniej osób miało takie odczucia w stopniu dość mocnym 
albo było bardzo zmartwionymi niż w grupach młodszej oraz starszej. Dokładnie rozkład 
odpowiedzi prześledzić można w tabelach 9 – 11.

Tabela 9. Zależność pomiędzy wiekiem a odczuwaniem braku nadziei na przyszłość

Stopień odczuwania braku nadziei na przyszłość w ciągu 7 dni przed badaniem

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 143 29 8 3 �
% 77,30% 15,68% 4,32% 1,62% 1,08%

25 – 34 lat
n = 149

n 104 33 4 � �
% 69,80% 22,15% 2,68% 4,03% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n 92 31 16 � 1
% 64,79% 21,83% 11,27% 1,41% 0,70%

45 – 54 lat
n = 200

n 100 55 29 13 3
% 50,00% 27,50% 14,50% 6,50% 1,50%

55 – 64 lat
n = 159

n �� 43 19 12 8
% 48,43% 27,04% 11,95% 7,55% 5,03%

pow. 64 lat
n = 175

n 80 38 32 19 �
% 45,71% 21,71% 18,29% 10,86% 3,43%

Chi²NW = 97,02; p< 0,00001

Tabela 10. Zależność pomiędzy wiekiem a odczuwaniem smutku
 

Stopień odczuwania smutku w ciągu 7 dni przed badaniem

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 87 88 8 1 1
% 47,03% 47,57% 4,32% 0,54% 0,54%

25 – 34 lat
n = 149

n 69 69 1 � 3
% 46,31% 46,31% 0,67% 4,70% 2,01%

35 – 44 lat
n = 142

n �� 52 10 � 1
% 54,23% 36,62% 7,04% 1,41% 0,70%

45 – 54 lat
n = 200

n 79 86 24 10 1
% 39,50% 43,00% 12,00% 5,00% 0,50%

55 – 64 lat
n = 159

n �� 68 15 11 3
% 38,99% 42,77% 9,43% 6,92% 1,89%

pow. 64 lat
n = 175

n 68 51 40 15 1
% 38,86% 29,14% 22,86% 8,57% 0,57%

Chi²NW = 95,69; p< 0,00001
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Tabela 11. Zależność pomiędzy wiekiem a odczuwaniem nadmiernego zmartwienia

Stopień odczuwania nadmiernego zmartwienia w ciągu 7 dni przed badaniem

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 110 57 12 � 4
% 59,46% 30,81% 6,49% 1,08% 2,16%

25 – 34 lat
n = 149

n 81 51 10 5 �
% 54,36% 34,23% 6,71% 3,36% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n 82 39 14 5 �
% 57,75% 27,46% 9,86% 3,52% 1,41%

45 – 54 lat
n = 200

n 93 58 35 12 �
% 46,50% 29,00% 17,50% 6,00% 1,00%

55 – 64 lat
n = 159

n �� 55 13 11 3
% 48,43% 34,59% 8,18% 6,92% 1,89%

pow. 64 lat
 n = 175

n 71 52 28 �� �
% 40,57% 29,71% 16,00% 12,57% 1,14%

Chi²NW = 55,31; p< 0,0001

W zakresie pozytywnych odczuć pytano o posiadanie energii i poczucie bycia pełnym 
życia. Z wiekiem generalnie malał odsetek osób deklarujących częste przeżywanie obu 
wspomnianych odczuć, choć był wyjątek pośród 55 – 64-latków, gdzie nieco poprawiały 
się wyniki. Poczucie bycia pełnym życia  przez cały czas lub jego większość towarzyszyło 
ponad 70% respondentów w wieku poniżej 24 lat; ok. 65% 25 – 44 lat, 45% osób w wieku 
45-54 lat; połowie osób z przedziału wiekowego o 10 lat starszego oraz 36% osób powy-
żej 65. roku życia. Z drugiej strony wzrastała ilość osób deklarujących, że poczucie pełni 
życia zdarza się im rzadko lub nigdy – od ok. 5% w grupach młodych respondentów do 
ponad 36% osób w najstarszej kategorii wiekowej. W zakresie odczuwania posiadania 
dużej energii zaobserwowano ponad 73% odpowiedzi, iż ma ono miejsce przez cały czas 
lub jego większość w najmłodszej grupie, natomiast w kolejnych kategoriach wiekowych 
występował spadek odsetka takich odpowiedzi do ok. 30% w grupie najstarszej. Wzrastał 
jednocześnie (od wartości 6% w grupie respondentów do 25 lat) odsetek osób stwierdza-
jących, że nie mają poczucia dużej energii lub występuje on rzadko. Dokładnie rozkład 
odpowiedzi zaprezentowany został w tabelach 12 oraz 13. 
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Tabela 12. Zależność pomiędzy wiekiem a odczuwaniem pełni życia

Częstość odczuwania pełni życia w ciągu 4 tyg. przed badaniem

Przez cały 
czas

Przez 
większość 

czasu
Czasami Rzadko Nigdy Trudno 

powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 25 107 43 � 1 �
% 13,51% 57,84% 23,24% 3,78% 0,54% 1,08%

25 – 34 lat
n = 149

n 21 75 38 12 1 �
% 14,09% 50,34% 25,50% 8,05% 0,67% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n 19 75 39 9 0 0
% 13,38% 52,82% 27,46% 6,34% 0,00% 0,00%

45 – 54 lat
n = 200

n 16 75 64 35 8 �
% 8,00% 37,50% 32,00% 17,50% 4,00% 1,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 21 59 43 29 5 �
% 13,21% 37,11% 27,04% 18,24% 3,14% 1,26%

pow. 64 lat
n = 175

n 15 49 45 38 �� �
% 8,57% 28,00% 25,71% 21,71% 14,86% 1,14%

Chi²NW = 136,03; p< 0,00001

Tabela 13. Zależność pomiędzy wiekiem a odczuwaniem dużej energii

Częstość posiadanie dużej energii w ciągu 4 tyg. przed badaniem

Przez cały 
czas

Przez 
większość 

czasu
Czasami Rzadko Nigdy Trudno 

powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 39 97 38 9 � 0
% 21,08% 52,43% 20,54% 4,86% 1,08% 0,00%

25 – 34 lat
n = 149

n �� 79 35 9 � �
% 14,77% 53,02% 23,49% 6,04% 1,34% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n 24 75 �� 15 1 1
% 16,90% 52,82% 18,31% 10,56% 0,70% 0,70%

45 – 54 lat
n = 200

n �� 68 �� 36 3 1
% 13,00% 34,00% 33,00% 18,00% 1,50% 0,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 15 58 50 29 � 1
% 9,43% 36,48% 31,45% 18,24% 3,77% 0,63%

pow. 64 lat
n = 175

n 13 42 42 54 21 3
% 7,43% 24,00% 24,00% 30,86% 12,00% 1,71%

Chi²NW = 155,81; p< 0,00001

Kondycja fizyczna także wyraźnie zależała od wieku respondentów. Stały był odsetek 
osób wskazujących, że czasami doświadczają wyczerpania (średnio ok. 45% responden-
tów w każdym przedziale wiekowym poza najstarszymi respondentami, gdzie było to 
34%), spadała ilość odpowiedzi wskazujących na brak lub rzadkie odczuwanie wyczer-
pania, a wzrastał wraz z wiekiem odsetek osób stwierdzających, że wyczerpane są stale 
lub przez większość czasu. Dokładne odsetki w poszczególnych kategoriach odpowiedzi 
ukazano w tabeli 14.  
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Tabela 14. Zależność pomiędzy wiekiem a odczuwaniem wyczerpania

Częstość odczuwania wyczerpania w ciągu 4 tyg. przed badaniem

Przez cały 
czas

Przez 
większość 

czasu
Czasami Rzadko Nigdy Trudno 

powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 1 12 80 �� 23 �
% 0,54% 6,49% 43,24% 36,22% 12,43% 1,08%

25 – 34 lat
n = 149

n 4 11 69 45 19 1
% 2,68% 7,38% 46,31% 30,20% 12,75% 0,67%

35 – 44 lat
n = 142

n 4 15 65 33 24 1
% 2,82% 10,56% 45,77% 23,24% 16,90% 0,70%

45 – 54 lat
n = 200

n 13 32 89 46 19 1
% 6,50% 16,00% 44,50% 23,00% 9,50% 0,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 11 25 �0 39 14 0
% 6,92% 15,72% 44,03% 24,53% 8,81% 0,00%

pow. 64 lat
n = 175

n �� 37 �0 37 17 �
% 12,57% 21,14% 34,29% 21,14% 9,71% 1,14%

Chi²NW = 76,63; p< 0,00001

Podobnie jak w przypadku wyczerpania, odczuwanie zmęczenia było tym częstsze, 
im starsza grupa respondentów, co dokładniej ukazano w tabeli 15. Spadał odsetek osób 
nieodczuwających zmęczenia nigdy lub będących zmęczonymi rzadko; od ok. 31% de-
klaracji tego rodzaju wśród osób do 34 lat; ponad 21% 35 – 44-latków, ok. 23% 45 – 65-lat-
ków do mniej niż 20% pośród osób powyżej 65. roku życia. Wyraźnie wzrastają odsetki 
osób odczuwających zmęczenie cały czas lub przez większość czasu – od niespełna 12% 
w grupie najmłodszej do ok. 40% w grupie najstarszej. 

Tabela 15. Zależność pomiędzy wiekiem a odczuwaniem zmęczenia

Częstość odczuwania zmęczenia w ciągu 4 tyg. przed badaniem

Przez cały 
czas

Przez 
większość 

czasu
Czasami Rzadko Nigdy Trudno 

powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 1 �0 105 50 8 1
% 0,54% 10,81% 56,76% 27,03% 4,32% 0,54%

25 – 34 lat
n = 149

n 5 17 80 34 12 1
% 3,36% 11,41% 53,69% 22,82% 8,05% 0,67%

35 – 44 lat
n = 142

n 5 18 87 19 12 1
% 3,52% 12,68% 61,27% 13,38% 8,45% 0,70%

45 – 54 lat
n = 200

n 14 41 100 38 � 0
% 7,00% 20,50% 50,00% 19,00% 3,50% 0,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 12 25 85 29 8 0
% 7,55% 15,72% 53,46% 18,24% 5,03% 0,00%

pow. 64 lat
n = 175

n 21 48 �0 24 10 �
% 12,00% 27,43% 40,00% 13,71% 5,71% 1,14%

Chi²NW = 79,78; p< 0,00001
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8.2.2. Wiek a choroby i leczenie

Analizy statystyczne odpowiedzi badanych poznaniaków potwierdziły, że wraz 
z wiekiem generalnie pogarsza się zdrowie człowieka, częściej zapada on na różnorodne 
schorzenia, a co za tym idzie podejmuje różnorodne działania o charakterze medycz-
nym służące poprawie jego stanu (tj. przyjmuje leki oraz korzysta z porad lekarskich).  
I tak, okazało się, że wiek mieszkańców Poznania był zmienną różnicującą występowanie 
aż dziesięciu z szesnastu chorób, o które pytano ich w sondażu HEPRO. Dotyczyło to: 
cukrzycy, zaćmy, nadciśnienia tętniczego, zawału serca/ dusznicy bolesnej, gośćca, osteo-
porozy, nowotworów złośliwych, depresji, bólów kręgosłupa oraz szumu/ dzwonienia 
w uszach. W przypadku tych dolegliwości można było zaobserwować tendencje, iż wraz 
z wiekiem respondentów rosły odsetki osób uskarżających się na nie (zarówno aktualnie, 
jak i w przeszłości) i odwrotnie: młodsze grupy wiekowe rzadziej deklarowały występo-
wanie wymienionych schorzeń. Zależności te prezentują tabele 16 – 25. Warto jednocześ-
nie podkreślić, iż nie zaobserwowano ich jedynie dla astmy, alergii, udaru mózgu, chro-
nicznego zapalenia oskrzeli/ rozedmy płuc, ostrych bólów głowy/migren oraz innych niż 
depresja chorób psychicznych.

Tabela 16. Zależność pomiędzy występowaniem cukrzycy  
u respondentów a ich wiekiem

Występowanie cukrzycy w populacji badanej
NIE, nigdy TAK, w przeszłości TAK, obecnie Trudno powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 183 0 � 0
% 98,92% 0,00% 1,08% 0,00%

25 – 34 lat
n = 149

n 145 0 � �
% 97,32% 0,00% 1,34% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n 138 0 3 1
% 97,18% 0,00% 2,11% 0,70%

45 – 54 lat
n = 200

n 187 1 9 3
% 93,50% 0,50% 4,50% 1,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 140 0 17 �
% 88,05% 0,00% 10,69% 1,26%

pow. 64 lat
n = 175

n 149 0 23 3
% 85,14% 0,00% 13,14% 1,71%

Chi²NW = 51,55; p< 0,0001
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Tabela 17. Zależność pomiędzy występowaniem zaćmy  
u respondentów a ich wiekiem

Występowanie zaćmy w populacji badanej
NIE, nigdy TAK, w przeszłości TAK, obecnie Trudno powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 184 0 1 0
% 99,46% 0,00% 0,54% 0,00%

25 – 34 lat
n = 149

n 148 0 0 1
% 99,33% 0,00% 0,00% 0,67%

35 – 44 lat
n = 142

n 142 0 0 0
% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

45 – 54 lat
n = 200

n 196 � 1 1
% 98,00% 1,00% 0,50% 0,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 146 � 5 �
% 91,82% 3,77% 3,14% 1,26%

pow. 64 lat
n = 175

n 137 4 31 3
% 78,29% 2,29% 17,71% 1,71%

Chi²NW = 118,69; p< 0,00001

Tabela 18. Zależność pomiędzy występowaniem nadciśnienia tętniczego  
u respondentów a ich wiekiem

Występowanie nadciśnienia tętniczego w populacji badanej
NIE, nigdy TAK, w przeszłości TAK, obecnie Trudno powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 173 3 � �
% 93,51% 1,62% 3,78% 1,08%

25 – 34 lat
n = 149

n 138 5 5 1
% 92,62% 3,36% 3,36% 0,67%

35 – 44 lat
n = 142

n 127 3 9 3
% 89,44% 2,11% 6,34% 2,11%

45 – 54 lat
n = 200

n 141 9 48 �
% 70,50% 4,50% 24,00% 1,00%

55 – 64 lat
n = 159

n �� � 74 �
% 47,80% 4,40% 46,54% 1,26%

pow. 64 lat
n = 175

n 61 10 102 �
% 34,86% 5,71% 58,29% 1,14%

Chi²NW = 292,27; p< 0,0001



HEPRO - Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych

106

Tabela 19. Zależność pomiędzy występowaniem zawału mięśnia sercowego/ dusznicy 
bolesnej u respondentów a ich wiekiem

Występowanie zawału serca/ dusznicy bolesnej w populacji badanej
NIE, nigdy TAK, w przeszłości TAK, obecnie Trudno powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 185 0 0 0
% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25 – 34 lat
n = 149

n 147 0 0 �
% 98,66% 0,00% 0,00% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n 139 � 0 1
% 97,89% 1,41% 0,00% 0,70%

45 – 54 lat
n = 200

n 183 5 11 1
% 91,50% 2,50% 5,50% 0,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 135 14 10 0
% 84,91% 8,81% 6,29% 0,00%

pow. 64 lat
n = 175

n 123 23 28 1
% 70,29% 13,14% 16,00% 0,57%

Chi²NW = 153,03; p< 0,00001

Tabela 20. Zależność pomiędzy występowaniem gośćca  
u respondentów a ich wiekiem

Występowanie gośćca w populacji badanej
NIE, nigdy TAK, w przeszłości TAK, obecnie Trudno powiedzieć

do 24 lat

n = 185

n 184 0 1 0

% 99,46% 0,00% 0,54% 0,00%
25 – 34 lat

n = 149

n 148 0 0 1

% 99,33% 0,00% 0,00% 0,67%
35 – 44 lat

n = 142

n 141 0 1 0

% 99,30% 0,00% 0,70% 0,00%
45 – 54 lat

n = 200

n 190 0 8 �

% 95,00% 0,00% 4,00% 1,00%
55 – 64 lat

n = 159

n 139 � 17 1

% 87,42% 1,26% 10,69% 0,63%
pow. 64 lat

n = 175

n 136 5 29 5

% 77,71% 2,86% 16,57% 2,86%
Chi²NW = 106,34; p< 0,00001
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Tabela 21. Zależność pomiędzy występowaniem osteoporozy  
u respondentów a ich wiekiem

Występowanie osteoporozy w populacji badanej
NIE, nigdy TAK, w przeszłości TAK, obecnie Trudno powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 184 0 0 1
% 99,46% 0,00% 0,00% 0,54%

25 – 34 lat
n = 149

n 148 0 0 1
% 99,33% 0,00% 0,00% 0,67%

35 – 44 lat
n = 142

n 142 0 0 0
% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

45 – 54 lat
n = 200

n 192 0 � �
% 96,00% 0,00% 3,00% 1,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 128 4 19 8
% 80,50% 2,52% 11,95% 5,03%

pow. 64 lat
n = 175

n 121 1 46 �
% 69,14% 0,57% 26,29% 4,00%

Chi²NW = 180,08; p< 0,0001

Tabela 22. Zależność pomiędzy występowaniem nowotworów złośliwych  
u respondentów a ich wiekiem

Występowanie nowotworów złośliwych w populacji badanej
NIE, nigdy TAK, w przeszłości TAK, obecnie Trudno powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 185 0 0 0
% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25 – 34 lat
n = 149

n 147 1 0 1
% 98,66% 0,67% 0,00% 0,67%

35 – 44 lat
n = 142

n 142 0 0 0
% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

45 – 54 lat
n = 200

n 194 � � �
% 97,00% 1,00% 1,00% 1,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 151 3 3 �
% 94,97% 1,89% 1,89% 1,26%

pow. 64 lat
n = 175

n 152 9 12 �
% 86,86% 5,14% 6,86% 1,14%

Chi²NW = 60,98; p< 0,00001
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Tabela 23. Zależność pomiędzy występowaniem depresji  
u respondentów a ich wiekiem

Występowanie depresji w populacji badanej
NIE, nigdy TAK, w przeszłości TAK, obecnie Trudno powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 174 3 4 4
% 94,05% 1,62% 2,16% 2,16%

25 – 34 lat
n = 149

n 132 10 5 �
% 88,59% 6,71% 3,36% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n 125 � 9 1
% 88,03% 4,93% 6,34% 0,70%

45 – 54 lat
n = 200

n 153 12 33 �
% 76,50% 6,00% 16,50% 1,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 123 10 23 3
% 77,36% 6,29% 14,47% 1,89%

pow. 64 lat
n = 175

n 122 18 32 3
% 69,71% 10,29% 18,29% 1,71%

Chi²NW = 71,13; p< 0,00001

Tabela 24. Zależność pomiędzy występowaniem bólów kręgosłupa  
u respondentów a ich wiekiem

Występowanie bólów kręgosłupa w populacji badanej
NIE, nigdy TAK, w przeszłości TAK, obecnie Trudno powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 139 14 29 3
% 75,14% 7,57% 15,68% 1,62%

25 – 34 lat
n = 149

n 87 19 40 3
% 58,39% 12,75% 26,85% 2,01%

35 – 44 lat
n = 142

n 81 �0 41 0
% 57,04% 14,08% 28,87% 0,00%

45 – 54 lat
n = 200

n 82 17 99 �
% 41,00% 8,50% 49,50% 1,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 50 10 97 �
% 31,45% 6,29% 61,01% 1,26%

pow. 64 lat
n = 175

n 42 16 116 1
% 24,00% 9,14% 66,29% 0,57%

Chi²NW = 171,56; p< 0,0001



HEPRO - Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych

10�

Tabela 25. Zależność pomiędzy występowaniem szumu/ dzwonienia  
w uszach u respondentów a ich wiekiem

Występowanie szumu/ dzwonienia w uszach w populacji badanej
NIE, nigdy TAK, w przeszłości TAK, obecnie Trudno powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 168 � 10 0
% 90,81% 3,78% 5,41% 0,00%

25 – 34 lat
n = 149

n 135 5 8 1
% 90,60% 3,36% 5,37% 0,67%

35 – 44 lat
n = 142

n 125 5 12 0
% 88,03% 3,52% 8,45% 0,00%

45 – 54 lat
n = 200

n 154 8 35 3
% 77,00% 4,00% 17,50% 1,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 110 4 42 3
% 69,18% 2,52% 26,42% 1,89%

pow. 64 lat
n = 175

n 97 12 63 3
% 55,43% 6,86% 36,00% 1,71%

Chi²NW = 114,66; p< 0,00001

Podobnie jak w przypadku dziesięciu ww. schorzeń, tak i jeśli idzie o korzystanie 
z porad lekarza z powodu złego samopoczucia, choroby lub urazu w okresie 3 miesięcy 
przed sondażem HEPRO, w starszych grupach wiekowych w porównaniu z młodszymi 
były znacznie większe odsetki poznaniaków deklarujących takie zachowania. Jak widać 
w tabeli 26., konsultacji medycznych w ciągu ostatniego kwartału zasięgały tylko blisko 
cztery na dziesięć osób z trzech pierwszych grup wiekowych (38,38% poznaniaków do  
24 lat, 39,60% 25 – 34-latków oraz 37,32% 35 – 44-latków), ale już około połowa 45 – 54-
latków oraz 55 – 64-latków (odpowiednio 46,00% i 55,97%) czy nawet trzech na czterech 
przedstawicieli najstarszej grupy wiekowej (74,29% osób powyżej 64 lat). 
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   Tabela 26. Zależność pomiędzy zasięganiem przez respondentów porady lekarza  
z powodu złego samopoczucia, choroby lub urazu w okresie 3 miesięcy  

przed badaniem a ich wiekiem

Zasięganie porady lekarza z powodu złego samopoczucia, choroby lub urazu 
w trakcie 3 m-cy przed badaniem

TAK NIE Trudno powiedzieć
do 24 lat
n = 185

n 71 112 �
% 38,38% 60,54% 1,08%

25 – 34 lat
n = 149

n 59 88 �
% 39,60% 59,06% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n 53 87 �
% 37,32% 61,27% 1,41%

45 – 54 lat
n = 200

n 92 106 �
% 46,00% 53,00% 1,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 89 �� 4
% 55,97% 41,51% 2,52%

pow. 64 lat
n = 175

n 130 42 3
% 74,29% 24,00% 1,71%

Chi²NW = 76,59; p< 0,00001

Omówione powyżej tendencje, iż wraz z wiekiem respondenci częściej podejmowa-
li leczenie, dało się także zaobserwować dzięki pytaniom o zażywanie leków. Otóż, jak 
wynika z analiz statystycznych, generalnie im starsi poznaniacy tym częściej zażywali 
oni w okresie dwóch tygodni aż pięć z jedenastu leków, o które pytano ich w trakcie wy-
wiadu kwestionariuszowego HEPRO. I tak, dotyczyło to środków: obniżających ciśnienie 
tętnicze krwi, nasercowych, przeciw bólom stawów, kości i mięśni, nasennych oraz uspo-
kajających. Procentowe rozkłady odpowiedzi respondentów w tym zakresie prezentują 
tabele 27 – 31. Omawianych zależności nie zaobserwowano dla takich medykamentów 
jak leki: przeciw kaszlowi, astmie, dermatologiczne, przeciwbólowe inne niż środki prze-
ciw bólom stawów, kości i mięśni, przeczyszczające, a także dla antybiotyków.
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Tabela 27. Zależność pomiędzy zażywaniem przez respondentów leków obniżających 
ciśnienie krwi w okresie 2 tygodni przed badaniem a ich wiekiem

Przyjmowanie leków obniżających ciśnienie krwi w ciągu 2 tyg. przed badaniem
NIE TAK

do 24 lat
n = 185

n 183 �
% 98,92% 1,08%

25 – 34 lat
n = 149

n 148 1
% 99,33% 0,67%

35 – 44 lat
n = 142

n 135 �
% 95,07% 4,93%

45 – 54 lat
n = 200

n 157 43
% 78,50% 21,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 89 �0
% 55,97% 44,03%

pow. 64 lat
n = 175

n 79 96
% 45,14% 54,86%

Chi²NW = 299,02; p< 0,0001

Tabela 28. Zależność pomiędzy zażywaniem przez respondentów leków nasercowych 
w okresie 2 tygodni przed badaniem a ich wiekiem

Przyjmowanie leków nasercowych w ciągu 2 tyg. przed badaniem
NIE TAK

do 24 lat
n = 185

n 185 0
% 100,00% 0,00%

25 – 34 lat
n = 149

n 147 �
% 98,66% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n 138 4
% 97,18% 2,82%

45 – 54 lat
n = 200

n 172 28
% 86,00% 14,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 114 45
% 71,70% 28,30%

pow. 64 lat
n = 175

n 93 82
% 53,14% 46,86%

Chi²NW = 235,12; p< 0,0001
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Tabela 29. Zależność pomiędzy zażywaniem przez respondentów środków przeciw  
bólom stawów, kości i mięśni w okresie 2 tygodni przed badaniem a ich wiekiem

Przyjmowanie środków przeciw bólom kości, stawów i mięśni w ciągu 2 tyg. przed 
badaniem

NIE TAK
do 24 lat
n = 185

n 167 18
% 90,27% 9,73%

25 – 34 lat
n = 149

n 130 19
% 87,25% 12,75%

35 – 44 lat
n = 142

n 128 14
% 90,14% 9,86%

45 – 54 lat
n = 200

n 154 46
% 77,00% 23,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 113 46
% 71,07% 28,93%

pow. 64 lat
n = 175

n 102 73
% 58,29% 41,71%

Chi²NW = 80,43; p< 0,00001

Tabela 30. Zależność pomiędzy zażywaniem przez respondentów leków nasennych 
w okresie 2 tygodni przed badaniem a ich wiekiem

Przyjmowanie tabletek nasennych w ciągu 2 tyg. przed badaniem
NIE TAK

do 24 lat
n = 185

n 182 3
% 98,38% 1,62%

25 – 34 lat
n = 149

n 147 �
% 98,66% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n 139 3
% 97,89% 2,11%

45 – 54 lat
n = 200

n 182 18
% 91,00% 9,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 142 17
% 89,31% 10,69%

pow. 64 lat
n = 175

n 135 40
% 77,14% 22,86%

Chi²NW = 75,54; p< 0,00001
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Tabela 31. Zależność pomiędzy zażywaniem przez respondentów leków  
uspokajających w okresie 2 tygodni przed badaniem a ich wiekiem

Przyjmowanie leków uspokajających w ciągu 2 tyg. przed badaniem
NIE TAK

do 24 lat
n = 185

n 176 9
% 95,14% 4,86%

25 – 34 lat
n = 149

n 140 9
% 93,96% 6,04%

35 – 44 lat
n = 142

n 138 4
% 97,18% 2,82%

45 – 54 lat
n = 200

n 173 ��
% 86,50% 13,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 131 28
% 82,39% 17,61%

pow. 64 lat
n = 175

n 139 36
% 79,43% 20,57%

Chi²NW = 47,29; p< 0,00001

8.2.3. Wiek a zachowania zdrowotne

W części badania HEPRO dotyczącej zachowań zdrowotnych i innych czynników ma-
jących wpływ na stan zdrowia respondentów zauważono pewne zależności związane 
z wiekiem.

Jeśli idzie o palenie papierosów, to najwyższy odsetek osób zażywających tej używki 
codziennie zanotowano pośród respondentów w przedziale wiekowym 45 – 54 lat, gdzie 
do regularnego palenia przyznało się ponad 44% pytanych. Około 8% mniej osób paliło 
w grupie o 10 lat starszej i 10 lat młodszej. Wśród osób w wieku 25 – 34 lat paliła ponad 
1/4, w najmłodszej grupie odsetek palaczy wynosił ponad 28% , a najmniej – bo ok. 15,5% 
palaczy - było w  najstarszej uwzględnionej w badaniu grupie wiekowej. Byłych palaczy 
było najwięcej wśród osób w wieku powyżej 64 lat, a najniższy odsetek tych, którzy ni-
gdy nie palili znajdował się w grupie 45 – 64-latków, gdzie po papierosa nie sięgało ok. 
35% pytanych. Dokładną prewalencję palenia w poszczególnych grupach wiekowych zi-
lustrowano w tabeli 32. 
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Tabela 32. Zależność pomiędzy paleniem tytoniu a wiekiem respondentów

Częstość palenia tytoniu

TAK, 
codziennie

TAK, co 
najmniej raz 
w tygodniu

TAK, ale 
rzadko

TAK, ale 
rzuciłem 
palenie

NIE, nigdy 
nie paliłem

Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 52 1 � 14 112 52
% 28,11% 0,54% 3,24% 7,57% 60,54% 28,11%

25 – 34 lat
n = 149

n 38 1 4 12 94 38
% 25,50% 0,67% 2,68% 8,05% 63,09% 25,50%

35 – 44 lat
n = 142

n 52 � � 23 63 52
% 36,62% 1,41% 1,41% 16,20% 44,37% 36,62%

45 – 54 lat
n = 200

n 89 3 � 32 69 89
% 44,50% 1,50% 3,50% 16,00% 34,50% 44,50%

55 – 64 lat
n = 159

n �0 0 4 39 56 �0
% 37,74% 0,00% 2,52% 24,53% 35,22% 37,74%

pow. 64 lat
n = 175

n �� 1 1 49 97 ��
% 15,43% 0,57% 0,57% 28,00% 55,43% 15,43%

Chi²NW = 107,53; p< 0,00001

Analizy statystyczne wykazały ponadto, iż wraz z wiekiem spadał odsetek osób, któ-
re wypijały duże ilości alkoholu przy jednej okazji (5 i więcej dawek). W ciągu miesiąca 
poprzedzającego badanie taka sytuacja miała miejsce najczęściej pośród respondentów 
w wieku 35 – 44 lat – 1/3 osób z tej grupy przyznało się do wystąpienia takiej sytuacji, 
2% mniej osób w grupie o 10 lat młodszej i ok. 30%  w grupie najmłodszej. Grupach po-
wyżej 45 lat spadały odsetki osób przyznających się do konsumpcji ponad 5 dawek al-
koholu przy jednej okazji – 1/4 grupy 45 – 54-latków; ok. 18% 55 – 64-latków i 10% mniej 
w grupie najstarszej. Dokładnie wyniki analizy przedstawiono w tabeli 33. 

Tabela 33. Zależność pomiędzy przypadkami nadmiernej konsumpcji alkoholu a wiekiem

Częstość przypadków konsumpcji co najmniej 5 dawek alkoholu przy jednej okazji

Ani razu 1 raz 2-3 razy 4 razy 5 razy  
i więcej

Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 130 23 21 5 5 1
% 70,27% 12,43% 11,35% 2,70% 2,70% 0,54%

25 – 34 lat
n = 149

n 102 28 12 3 4 0
% 68,46% 18,79% 8,05% 2,01% 2,68% 0,00%

35 – 44 lat
n = 142

n 95 32 8 3 � �
% 66,90% 22,54% 5,63% 2,11% 1,41% 1,41%

45 – 54 lat
n = 200

n 149 37 8 1 � 3
% 74,50% 18,50% 4,00% 0,50% 1,00% 1,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 131 15 9 � 1 1
% 82,39% 9,43% 5,66% 1,26% 0,63% 0,63%

pow. 64 lat
n = 175

n 160 � 4 1 0 3
% 91,43% 4,00% 2,29% 0,57% 0,00% 1,71%

Chi²NW = 75,29; p< 0,00001
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Istotnym aspektem zachowań zdrowotnych zależących od wieku był poziom aktyw-
ności fizycznej respondentów w czasie wolnym. W widoczny sposób poziom aktywności 
spadał wraz ze wzrostem wieku badanych. O ile intensywnie sport uprawiało ok. 30% 
pytanych z najmłodszej grupy wiekowej, to wśród 25 – 34-latków było to już o połowę 
mniej osób, wśród 35 – 44-latków nieco ponad 6%, a w starszych grupach 3% lub mniej 
respondentów. Wzrastała liczba osób preferujących bierny wypoczynek – z 17% respon-
dentów w grupie najmłodszej, do ponad 1/4 w grupie najstarszych. Dokładniej styl spę-
dzania wolnego czasu w zależności od wieku przedstawiony został w tabeli 34. 

Tabela 34. Sposób spędzania wolnego czasu w zależności od wieku respondentów

Formy aktywności fizycznej podejmowane w trakcie spędzania wolnego czasu 
w ciągu roku przed badaniem

Intensywny trening 
i uprawianie sportu 
regularnie kilka razy 

w tygodniu

Ćwiczenia fizyczne 
lub intensywna 

praca w ogrodzie 
przez co najmniej 

4 godziny 
w tygodniu

Spacery, jazda na 
rowerze lub inne 
lekkie ćwiczenia 
fizyczne przez co 

najmniej 
4 godziny 

w tygodniu

Czytanie, oglądanie 
telewizji, zajęcia 
przy komputerze 

inne czynności 
wykonywane na 

siedząco

Trudno powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 54 14 80 31 �
% 29,19% 7,57% 43,24% 16,76% 3,24%

25 – 34 lat
n = 149

n 21 � 86 35 1
% 14,09% 4,03% 57,72% 23,49% 0,67%

35 – 44 lat
n = 142

n 9 9 82 40 �
% 6,34% 6,34% 57,75% 28,17% 1,41%

45 – 54 lat
n = 200

n � 18 106 65 5
% 3,00% 9,00% 53,00% 32,50% 2,50%

55 – 64 lat
n = 159

n � 21 95 41 0
% 1,26% 13,21% 59,75% 25,79% 0,00%

pow. 64 lat
n = 175

n 5 13 90 59 8
% 2,86% 7,43% 51,43% 33,71% 4,57%

Chi²NW = 137,47; p< 0,00001

Zaobserwowano także przy wzroście wieku pytanych stopniowy spadek w ilości cza-
su poświęcanego na dojście do pracy lub szkoły pieszo lub też na dojazd do tych miejsc 
rowerem. Zależności te z uwzględnieniem pory letniej i zimowej przedstawiono w tabe-
lach 35 i 36. 
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Tabela 35. Zależność pomiędzy wiekiem a ilością czasu przeznaczaną  
na dojazd rowerem lub dojście pieszo do szkoły/pracy w lecie

Czas spędzany w lecie na dojście lub dojechanie na rowerze do i/lub z miejsca pracy 
lub nauki

0 – 14 minut 15 – 29 minut 30 – 59 minut 1 godzina lub 
więcej

Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 0 86 44 24 ��
% 0,00% 46,49% 23,78% 12,97% 14,59%

25 – 34 lat
n = 149

n 0 �� 28 24 14
% 0,00% 51,68% 18,79% 16,11% 9,40%

35 – 44 lat
n = 142

n 1 87 �� 8 15
% 0,70% 61,27% 15,49% 5,63% 10,56%

45 – 54 lat
n = 200

n 0 116 30 24 19
% 0,00% 58,00% 15,00% 12,00% 9,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 0 101 �� 11 14
% 0,00% 63,52% 13,84% 6,92% 8,81%

pow. 64 lat
n = 175

n 0 124 � 9 14
% 0,00% 70,86% 4,00% 5,14% 8,00%

Chi²NW = 81,65; p< 0,0001

Tabela 36. Zależność pomiędzy wiekiem a ilością czasu przeznaczaną  
na dojazd rowerem lub dojście pieszo do szkoły/pracy w zimie

Czas spędzany w zimie na dojście lub dojechanie na rowerze do i/lub z miejsca 
pracy lub nauki

0 – 14 minut 15 – 29 minut 30 – 59 minut 1 godzina lub 
więcej

Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 92 45 29 16 3
% 49,73% 24,32% 15,68% 8,65% 1,62%

25 – 34 lat
n = 149

n 85 28 21 9 �
% 57,05% 18,79% 14,09% 6,04% 4,03%

35 – 44 lat
n = 142

n 91 �� 9 9 11
% 64,08% 15,49% 6,34% 6,34% 7,75%

45 – 54 lat
n = 200

n 120 31 23 13 13
% 60,00% 15,50% 11,50% 6,50% 6,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 104 21 11 11 12
% 65,41% 13,21% 6,92% 6,92% 7,55%

pow. 64 lat
n = 175

n 126 11 8 9 21
% 72,00% 6,29% 4,57% 5,14% 12,00%

Chi²NW = 68,64; p< 0,00001

Wraz z wiekiem malała ilość osób, których indeks masy ciała mieścił się w normie, ro-
sła natomiast grupa osób z nadwagą  i otyłością, co można prześledzić w tabeli 37. 
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Tabela 37. Indeks masy ciała w zależności od wieku

Indeks masy ciała
Niedowaga Norma Nadwaga Otyłość 1 st. Otyłość 2 st.

do 24 lat
n = 185

n 25 135 �� 3 0
% 13,�1 �2,�� 11,8� 1,62 0,00

25 – 34 lat
n = 149

n � 105 31 � 0
% 4,0� �0,�� 20,�� 4,0� 0,00

35 – 44 lat
n = 142

n 4 71 51 11 3
% 2,86 �0,�1 36,43 �,86 2,14

45 – 54 lat
n = 200

n 3 101 69 23 1
% 1,�2 �1,2� 3�,03 11,68 0,�1

55 – 64 lat
n = 159

n 1 53 �� �� 9
% 0,64 33,�6 42,86 1�,20 �,�3

pow. 64 lat
n = 175

n 0 52 86 32 5
% 0,00 2�,�1 4�,14 18,2� 2,86

Chi²NW = 231,18; p< 0,00001

Jeśli idzie o intencje związane ze zmianą wagi ciała, to wraz z wiekiem wzrastała ilość 
osób deklarujących chęć schudnięcia, natomiast maleje wśród respondentów pragnących 
coś zmienić w tym zakresie odsetek pytanych, chcących zwiększyć masę ciała, z wyjątkiem 
grupy wiekowej 45 – 54-latków, którzy częściej deklarowali chęć zwiększenia masy ciała 
niż osoby z grup o 10 lat młodszych, podobnie jak osoby w grupie najstarszej. Ilustrację 
przebiegu tego zjawiska stanowi tabela 38. 

Tabela 38. Zależność pomiędzy wiekiem a intencjami związanymi ze zmianą wagi ciała

Chęć zmiany wagi ciała przez respondentów
Zwiększenie Zmniejszenie

do 24 lat
n = 185

n 40 78
% 33,90% 66,10%

25 – 34 lat
n = 149

n �0 81
% 19,80% 80,20%

35 – 44 lat
n = 142

n � 90
% 7,22% 92,78%

45 – 54 lat
n = 200

n 19 119
% 13,77% 86,23%

55 – 64 lat
n = 159

n 3 112
% 2,61% 97,39%

pow. 64 lat
n = 175

n 9 102
% 8,11% 91,89%

Chi²NW = 58,01; p< 0,00001

W zakresie odżywiania od wieku zależne było spożywanie warzyw oraz owoców, co 
ilustrują tabele 39 i 40. W obu przypadkach najczęściej te produkty były konsumowane 
przez osoby w wieku 55 - 64 lat.
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Tabela 39. Zależność pomiędzy wiekiem a spożywaniem warzyw

Częstość spożywania gotowanych lub surowych warzyw

Nigdy
Rzadziej 
niż raz 

w tygodniu

Raz 
w tygodniu

Kilka razy 
w tygodniu

Prawie 
codziennie

Kilka razy 
dziennie

Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n � 16 21 78 50 13 1
% 3,24% 8,65% 11,35% 42,16% 27,03% 7,03% 0,54%

25 – 34 lat
n = 149

n 1 3 12 58 �� 13 0
% 0,67% 2,01% 8,05% 38,93% 41,61% 8,72% 0,00%

35 – 44 lat
n = 142

n 1 8 � 52 61 12 1
% 0,70% 5,63% 4,93% 36,62% 42,96% 8,45% 0,70%

45 – 54 lat
n = 200

n � 4 13 73 89 19 0
% 1,00% 2,00% 6,50% 36,50% 44,50% 9,50% 0,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 0 5 9 46 �� 23 0
% 0,00% 3,14% 5,66% 28,93% 47,80% 14,47% 0,00%

pow. 64 lat
n = 175

n 1 10 15 59 73 17 0
% 0,57% 5,71% 8,57% 33,71% 41,71% 9,71% 0,00%

Chi²NW = 55,80; p< 0,01

Tabela 40. Zależność pomiędzy wiekiem a spożywaniem owoców

Częstość spożywania owoców

Nigdy
Rzadziej 
niż raz 

w tygodniu

Raz 
w tygodniu

Kilka razy 
w tygodniu

Prawie 
codziennie

Kilka razy 
dziennie

Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 0 � 14 65 �� �� 1
% 0,00% 3,78% 7,57% 35,14% 38,92% 14,05% 0,54%

25 – 34 lat
n = 149

n 1 � � 61 55 23 0
% 0,67% 1,34% 4,70% 40,94% 36,91% 15,44% 0,00%

35 – 44 lat
n = 142

n � � 10 49 59 15 1
% 1,41% 4,23% 7,04% 34,51% 41,55% 10,56% 0,70%

45 – 54 lat
n = 200

n 3 13 8 46 97 32 1
% 1,50% 6,50% 4,00% 23,00% 48,50% 16,00% 0,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 0 8 9 30 86 �� 0
% 0,00% 5,03% 5,66% 18,87% 54,09% 16,35% 0,00%

pow. 64 lat
n = 175

n 4 14 10 44 73 30 0
% 2,29% 8,00% 5,71% 25,14% 41,71% 17,14% 0,00%

Chi²NW = 57,37; p< 0,01

Ważnym komponentem stylu życia wpływającym na zdrowie, ocenianym w badaniu 
HEPRO, była dostępność wsparcia w otoczeniu oraz intensywność kontaktów towarzy-
skich respondentów z innymi. Te czynniki okazały się być powiązane z wiekiem pyta-
nych.

Jeśli idzie o relacje z rodziną, to najczęściej z bliskimi niezamieszkującymi we wspól-
nym gospodarstwie domowym widywały się osoby z grupy najstarszej (56% widywało 
się z rodziną co najmniej raz w tygodniu). Istniejąca zależność z wiekiem jest statystycz-
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nie istotna, ale trudno mówić tu o jakimś wyraźnym trendzie. Szczegółowo wyniki bada-
nia zaprezentowano w tabeli 41. 

Tabela 41. Zależność pomiędzy wiekiem respondentów a częstotliwością spotkań  
z  dalszą rodziną

Częstość spotykania się z rodziną/ krewnymi, z którymi respondenci nie mieszkają
Codziennie 
lub prawie 
codziennie

Raz lub 
dwa razy 

w tygodniu

Raz lub 
dwa razy 

w miesiącu

Rzadziej 
niż raz 

w miesiącu
Nigdy Trudno 

powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 14 54 �� 40 0 1
% 7,57% 29,19% 41,08% 21,62% 0,00% 0,54%

25 – 34 lat
n = 149

n 14 49 57 �� 0 �
% 9,40% 32,89% 38,26% 18,12% 0,00% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n � 45 41 40 3 �
% 4,23% 31,69% 28,87% 28,17% 2,11% 4,93%

45 – 54 lat
n = 200

n 13 �� 69 44 3 4
% 6,50% 33,50% 34,50% 22,00% 1,50% 2,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 24 47 43 44 1 0
% 15,09% 29,56% 27,04% 27,67% 0,63% 0,00%

pow. 64 lat
n = 175

n �� �� 37 37 3 0
% 14,86% 41,14% 21,14% 21,14% 1,71% 0,00%

Chi²NW = 70,67; p< 0,00001

Wyraźnie częściej z kolegami i znajomymi spotykali się ludzie bardzo młodzi – do co-
dziennych kontaktów z przyjaciółmi przyznało się ponad 70% osób przed 25. rokiem 
życia. W grupie starszej – do 34 lat – codziennie ze znajomymi widywała się ponad 1/5 
badanych, a w starszych grupach odsetki te spadały i wynosiły nieco ponad 10%. Wraz 
z wiekiem wzrastała liczba osób wskazujących, że widują znajomych oraz przyjaciół rza-
dziej niż raz w miesiącu albo nigdy. Do takiego stanu rzeczy przyznawała się co sześć-
dziesiąta osoba w grupie do 25 lat, co dwudziesta piąta w grupie 25 – 35 lat; 12,5% osób  
35 – 44 lat, 29% pytanych w wielu 45 – 54 lata, 34% grupy o 10 lat starszej i niemal 1/3 gru-
py najstarszej. Dokładnie rozkład odpowiedzi przedstawiony został w tabeli 42.
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Tabela 42. Zależność pomiędzy wiekiem respondentów a częstotliwością spotkań  
z przyjaciółmi i znajomymi

Częstość spotykania się z przyjaciółmi lub znajomymi 
Codziennie 
lub prawie 
codziennie

Raz lub 
dwa razy 

w tygodniu

Raz lub 
dwa razy 

w miesiącu

Rzadziej 
niż raz 

w miesiącu
Nigdy Trudno 

powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 132 41 8 � 1 1
% 71,35% 22,16% 4,32% 1,08% 0,54% 0,54%

25 – 34 lat
n = 149

n 32 �� 34 � 0 0
% 21,48% 51,01% 22,82% 4,70% 0,00% 0,00%

35 – 44 lat
n = 142

n 19 57 45 16 � 3
% 13,38% 40,14% 31,69% 11,27% 1,41% 2,11%

45 – 54 lat
n = 200

n 30 49 �� 56 � 1
% 15,00% 24,50% 31,00% 28,00% 1,00% 0,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 14 38 50 47 � 3
% 8,81% 23,90% 31,45% 29,56% 4,40% 1,89%

pow. 64 lat
n = 175

n �0 39 56 46 11 3
% 11,43% 22,29% 32,00% 26,29% 6,29% 1,71%

Chi²NW = 388,77; p< 0,0001

Poziom zaufania do otoczenia mierzony za pomocą pytania: “w jakim stopniu  zgadza 
się P. ze stwierdzeniem: “większość ludzi wykorzystałaby mnie, jeśli mieliby taką okazję” 
okazał się być zależny od wieku respondentów. Zauważyć tu można, że stosunkowo naj-
mniejszy poziom zaufania cechował osoby w wieku średnim. O ile ze stwierdzeniem nie 
zgodziło się prawie 69% osób najmłodszych, to wśród respondentów 45 – 54 lat spadał 
on do ok. 44%, a wśród osób starszych był o ok. 15% wyższy. Wśród pytanych w wieku 
45 – 54 lat zanotowano także najwyższy odsetek osób, które zdecydowanie się zgodziły 
z zaproponowanym stwierdzeniem – ok. 12% pytanych. Rozkład odpowiedzi przedsta-
wiono w tabeli 43. 
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Tabela 43. Zależność pomiędzy wiekiem, a przekonaniem,  
że inni mając taką okazję wykorzystaliby respondenta

Większość ludzi wykorzystałaby mnie, jeśli miałaby do tego okazję
Zdecydowanie 
się nie zgadzam

 Nie zgadzam 
się Zgadzam się Zdecydowanie 

się zgadzam
Trudno 

powiedzieć
do 24 lat
n = 185

n 23 104 36 11 11
% 12,43% 56,22% 19,46% 5,95% 5,95%

25 – 34 lat
n = 149

n 17 �� 43 5 8
% 11,41% 51,01% 28,86% 3,36% 5,37%

35 – 44 lat
n = 142

n 12 68 42 10 10
% 8,45% 47,89% 29,58% 7,04% 7,04%

45 – 54 lat
n = 200

n 12 75 78 24 11
% 6,00% 37,50% 39,00% 12,00% 5,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 12 82 44 14 �
% 7,55% 51,57% 27,67% 8,81% 4,40%

pow. 64 lat
n = 175

n 19 82 48 13 13
% 10,86% 46,86% 27,43% 7,43% 7,43%

Chi²NW = 39,01; p< 0,01

Od wieku zależał także poziom zaufania do innych ludzi, co ilustruje tabela 44. Wraz 
z wiekiem nieco wzrastało zaufanie respondentów do otoczenia – od ok. 40% deklaracji, 
że większości ludzi można zaufać, a nawet zdecydowanie można zaufać wśród najmłod-
szych odpowiadających do ponad 58% w grupie osób 55 – 64 lat. 

Tabela 44. Zależność pomiędzy zaufaniem do innych a wiekiem

Większości ludzi można zaufać
Zdecydowanie 
się nie zgadzam

 Nie zgadzam 
się Zgadzam się Zdecydowanie 

się zgadzam
Trudno 

powiedzieć
do 24 lat
n = 185

n 15 78 �0 3 19
% 8,11% 42,16% 37,84% 1,62% 10,27%

25 – 34 lat
n = 149

n � 63 �0 � 8
% 4,03% 42,28% 46,98% 1,34% 5,37%

35 – 44 lat
n = 142

n � 53 71 1 10
% 4,93% 37,32% 50,00% 0,70% 7,04%

45 – 54 lat
n = 200

n 15 81 88 � 10
% 7,50% 40,50% 44,00% 3,00% 5,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 4 49 86 � 13
% 2,52% 30,82% 54,09% 4,40% 8,18%

pow. 64 lat
n = 175

n 3 58 92 � 15
% 1,71% 33,14% 52,57% 4,00% 8,57%

Chi²NW = 37,67; p< 0,01

Od wieku zależało także zapatrywanie na poszczególne systemy i instytucje funkcjo-
nujące w otoczeniu respondentów. Zależność taka występowała jeśli idzie o system edu-
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kacji, choć nie ma tu wyraźnej tendencji, co ilustruje poniższa tabela. Wzrastał jedynie 
stale odsetek osób nie potrafiących ocenić funkcjonowania szkolnictwa. 

Tabela 45. Stopień zaufania do systemu edukacji w zależności od wieku

Stopień zaufania do systemu edukacji
Mam duże 
zaufanie

Mam dość duże 
zaufanie

Mam małe 
zaufanie

Wcale nie mam 
zaufania

Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 9 �� 73 28 9
% 4,86% 35,68% 39,46% 15,14% 4,86%

25 – 34 lat
n = 149

n 5 50 �0 14 10
% 3,36% 33,56% 46,98% 9,40% 6,71%

35 – 44 lat
n = 142

n � 57 48 18 13
% 4,23% 40,14% 33,80% 12,68% 9,15%

45 – 54 lat
n = 200

n 16 49 89 19 ��
% 8,00% 24,50% 44,50% 9,50% 13,50%

55 – 64 lat
n = 159

n � 36 63 18 36
% 3,77% 22,64% 39,62% 11,32% 22,64%

pow. 64 lat
n = 175

n � 32 �� 19 55
% 4,00% 18,29% 35,43% 10,86% 31,43%

Chi²NW = 93,64; p< 0,0001

Także zaufanie do policji zmieniało się wraz z wiekiem. Im starsza grupa wiekowa tym 
mniejszy odsetek osób deklarujących zupełny brak zaufania. Największym zaufaniem 
policja cieszyła się w grupie osób 35 – 44 lat, gdzie ponad 53% respondentów deklarowało 
duże lub dość duże zaufanie. 

Tabela 46. Zaufanie do policji w zależności od wieku

Stopień zaufania do policji
Mam duże 
zaufanie

Mam dość duże 
zaufanie

Mam małe 
zaufanie

Wcale nie mam 
zaufania

Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 8 �� 68 36 11
% 4,32% 33,51% 36,76% 19,46% 5,95%

25 – 34 lat
n = 149

n 15 55 56 18 5
% 10,07% 36,91% 37,58% 12,08% 3,36%

35 – 44 lat
n = 142

n 11 65 47 11 8
% 7,75% 45,77% 33,10% 7,75% 5,63%

45 – 54 lat
n = 200

n 13 �� �� 16 17
% 6,50% 38,50% 38,50% 8,00% 8,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 16 �0 61 10 12
% 10,06% 37,74% 38,36% 6,29% 7,55%

pow. 64 lat
n = 175

n 13 �0 56 9 ��
% 7,43% 40,00% 32,00% 5,14% 15,43%

Chi²NW = 50,46; p< 0,001
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Zarówno pomoc społeczna, jak i sądownictwo oceniane były odmiennie w różnych 
grupach wiekowych, aczkolwiek trudno mówić tu o tendencjach. Zależności w poziomie 
zaufania do tych instytucji a wiekiem respondentów przedstawiono w tabelach 47 i 48.

Tabela 47. Zależność pomiędzy wiekiem a zaufaniem do pomocy społecznej

Stopień zaufania do systemu pomocy społecznej
Mam duże 
zaufanie

Mam dość duże 
zaufanie

Mam małe 
zaufanie

Wcale nie mam 
zaufania

Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 8 42 47 14 74
% 4,32% 22,70% 25,41% 7,57% 40,00%

25 – 34 lat
n = 149

n � �� 55 17 49
% 1,34% 17,45% 36,91% 11,41% 32,89%

35 – 44 lat
n = 142

n � 16 45 32 47
% 1,41% 11,27% 31,69% 22,54% 33,10%

45 – 54 lat
n = 200

n 5 28 54 43 �0
% 2,50% 14,00% 27,00% 21,50% 35,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 4 21 43 15 ��
% 2,52% 13,21% 27,04% 9,43% 47,80%

pow. 64 lat
n = 175

n 5 �� 45 �� ��
% 2,86% 12,57% 25,71% 14,86% 44,00%

Chi²NW = 49,36; p< 0,001

Tabela 48. Zależność pomiędzy wiekiem a zaufaniem do sądownictwa

Stopień zaufania do sądownictwa
Mam duże 
zaufanie

Mam dość duże 
zaufanie

Mam małe 
zaufanie

Wcale nie mam 
zaufania

Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 14 37 58 19 57
% 7,57% 20,00% 31,35% 10,27% 30,81%

25 – 34 lat
n = 149

n 9 38 �0 14 28
% 6,04% 25,50% 40,27% 9,40% 18,79%

35 – 44 lat
n = 142

n 4 35 45 23 35
% 2,82% 24,65% 31,69% 16,20% 24,65%

45 – 54 lat
n = 200

n � 36 71 31 56
% 3,00% 18,00% 35,50% 15,50% 28,00%

55 – 64 lat
n = 159

n 3 �� 51 24 54
% 1,89% 16,98% 32,08% 15,09% 33,96%

pow. 64 lat
n = 175

n 3 28 49 �� 69
% 1,71% 16,00% 28,00% 14,86% 39,43%

Chi²NW = 42,48; p< 0,01
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8.2.4. Wiek a środowisko pracy i zamieszkania

Środowisko pracy

Należy podkreślić, iż nie zaobserwowano żadnych wyraźnych tendencji pomiędzy wie-
kiem badanych pracujących mieszkańców Poznania a jakością zarówno materialnego, jak 
i psychospołecznego środowiska ich pracy. Analizy statystyczne wykazały jednak istotną sta-
tystycznie zależność pomiędzy wspomnianą zmienną społeczno-demograficzną a intensyw-
nością wysiłku fizycznego związanego z głównym zajęciem zawodowym. Zaobserwowano 
tutaj dwie tendencje. Otóż po pierwsze, generalnie w kolejnych grupach respondentów wy-
różnionych ze względu na wiek rosły odsetki osób wykonujących pracę stojącą lub wyma-
gającą chodzenia, ale nie wiążącą się poza tym z wysiłkiem fizycznym (przy czym wyjątkiem 
byli tu pracujący z ostatniej, najstarszej grupy, tj. osoby powyżej 64. roku życia). Jak prezen-
tuje poniższa tabela, dotyczyło to tylko prawie co siódmego pracującego poznaniaka do 24 
lat (14,71%), blisko co szóstego 25 – 34 lat (17,36%), co czwartego 35 – 44 lat (25,22%), ale już 
około trzech na dziesięciu przedstawicieli grup wiekowych 45 – 54 lat oraz 55 – 64 lat (odpo-
wiednio 29,66% i 31,03%). Natomiast druga tendencja to taka, że wraz ze wzrostem wieku 
generalnie rzadziej wykonywano ciężką lub wymagającą szybkości pracę fizyczną, związaną 
z wysiłkiem fizycznym. I tak, o ile taka forma pracy charakteryzowała prawie co siódmego 
pracującego poznaniaka z najmłodszej grupy wiekowej (14,71%), o tyle miała już miejsce 
wśród blisko co dziesiątego – trzynastego przedstawiciela trzech kolejnych grup wiekowych 
(7,44% 25 – 34 lat, 8,70% 35 – 44 lat oraz 9,66% 45 – 54 lat), ale już tylko wśród mniej więcej co 
dwudziestego dziewiątego 55 – 64 lat (3,45%). Warto zaznaczyć, iż taką ciężką, wymagającą 
szybkości pracę nie wykonywał żaden respondent z najstarszej grupy wiekowej. 

Tabela 49. Zależność pomiędzy intensywnością wysiłku fizycznego związanego  
z głównym zajęciem zawodowym a wiekiem respondentów

Intensywność wysiłku fizycznego związanego z głównym zajęciem zawodowym

Praca głównie 
siedząca, 

niewymagająca 
wysiłku

Praca stojąca 
lub wymagająca 

chodzenia

Praca stojąca 
lub chodząca 
wymagająca 
przenoszenia 

lub podnoszenia 
przedmiotów

Ciężka lub 
wymagająca 

szybkości praca 
fizyczna

Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 34

n � 5 17 5 1
% 17,65% 14,71% 50,00% 14,71% 2,94%

25 – 34 lat
n = 121

n �� 21 13 9 �
% 62,81% 17,36% 10,74% 7,44% 1,65%

35 – 44 lat
n = 115

n 46 29 25 10 5
% 40,00% 25,22% 21,74% 8,70% 4,35%

45 – 54 lat
n = 145

n 55 43 �� 14 �
% 37,93% 29,66% 18,62% 9,66% 4,14%

55 – 64 lat
n = 58

n 24 18 13 � 1
% 41,38% 31,03% 22,41% 3,45% 1,72%

pow. 64 lat
n = 11

n 9 0 � 0 0
% 81,82% 0,00% 18,18% 0,00% 0,00%

Chi²NW = 58,56; p< 0,00001
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Środowisko zamieszkania

Jeśli idzie o opinie mieszkańców Poznania na temat ich najbliższej okolicy, to analizy 
statystyczne wykazały, iż wiek badanych był zmienną różnicującą ich jedynie pod wzglę-
dem przekonań o jakości transportu miejskiego oraz poczucia związku z zamieszkiwa-
nym miejscem. Generalnie ludzi młodszych częściej charakteryzowało niezadowolenie 
z komunikacji publicznej oraz mniejsze przywiązanie do najbliższej okolicy. 

I tak, jeśli idzie o poziom komunikacji miejskiej, to generalnie wraz z wiekiem zmniej-
szały się odsetki poznaniaków mających zastrzeżenia w tej kwestii. I tak, jeśli dla przy-
kładu wziąć dwie skrajne grupy respondentów wyróżnione ze względu na wiek, to jak 
widać w tabeli 50, negatywną opinię posiadał prawie co szósty respondent z najmłodszej 
grupy wiekowej (15,68% osób do 24. roku życia), natomiast dotyczyło to już tylko co dwu-
dziestego piątego z najstarszej grupy (4,00% badanych powyżej 64 lat). 

Tabela 50. Zależność pomiędzy opiniami respondentów nt. dobrego poziomu transportu 
publicznego w okolicy zamieszkania a ich wiekiem

Opinie respondentów nt. dobrego poziomu transportu publicznego w ich miejscu 
zamieszkania

TAK NIE Trudno powiedzieć
do 24 lat
n = 185

n 147 29 9
% 79,46% 15,68% 4,86%

25 – 34 lat
n = 149

n 125 13 11
% 83,89% 8,72% 7,38%

35 – 44 lat
n = 142

n 114 11 17
% 80,28% 7,75% 11,97%

45 – 54 lat
n = 200

n 152 13 35
% 76,00% 6,50% 17,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 135 12 12
% 84,91% 7,55% 7,55%

pow. 64 lat
n = 175

n 150 � 18
% 85,71% 4,00% 10,29%

Chi²NW = 34,92; p< 0,00001

Ponadto wśród młodszych poznaniaków zaobserwowano większe odsetki osób nie-
mających poczucia związku z ich okolicą zamieszkania, a mniejsze – odczuwających ta-
kie przywiązanie. I tak przykładowo, po zsumowaniu odpowiedzi “zdecydowanie tak” 
i “raczej tak” okazało się, iż o ile taki związek z miejscem zamieszkania charakteryzował 
około ośmiu na dziesięciu respondentów z trzech najmłodszych grup wiekowych (81,63% 
osób do 24 lat, 81,88% 25 – 34 lat oraz 78,87% 35 – 44 lat), to miał miejsce już w przypadku 
około dziewięciu na dziesięciu poznaniaków z trzech kolejnych grup (89,50% 45 – 54 lat, 
91,19% 55 – 64 lat oraz 94,28% badanych powyżej 64 lat) – tabela 51. 
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Tabela 51. Zależność pomiędzy posiadaniem przez respondentów poczucia związku 
z zamieszkiwana okolicą a ich wiekiem

Posiadanie przez respondentów poczucia związku z ich okolicą zamieszkania
Zdecydowanie 

tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 85 �� 23 8 3
% 45,95% 35,68% 12,43% 4,32% 1,62%

25 – 34 lat
n = 149

n �0 �� 17 5 5
% 40,27% 41,61% 11,41% 3,36% 3,36%

35 – 44 lat
n = 142

n 41 71 �� 4 4
% 28,87% 50,00% 15,49% 2,82% 2,82%

45 – 54 lat
n = 200

n 98 81 14 � 1
% 49,00% 40,50% 7,00% 3,00% 0,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 80 65 11 0 3
% 50,31% 40,88% 6,92% 0,00% 1,89%

pow. 64 lat
n = 175

n 117 48 8 � 0
% 66,86% 27,43% 4,57% 1,14% 0,00%

Chi²NW = 76,29; p< 0,0001

Poza przekonaniami respondentów na temat jakości komunikacji miejskiej w miej-
scu zamieszkania oraz posiadania poczucia związku z nim, wiek poznaniaków był tak-
że tą zmienną społeczno-demograficzną, która różnicowała ich pod względem częstości 
uczęszczania do miejsc kultu religijnego, klubów seniora, bibliotek, kin/ teatrów oraz pla-
cówek sportowych. Analizy statystyczne wykazały, że starsi mieszkańcy Poznania cha-
rakteryzowali się większą aktywnością w zakresie uczęszczania do dwóch pierwszych 
wymienionych typów obiektów, a młodsi – trzech kolejnych. 

I tak, jeśli idzie o miejsca kultu religijnego, to jak prezentuje tabela 52, generalnie wraz 
z wiekiem malały odsetki osób przyznających się do nieuczęszczania do nich. Jeśli dla 
przykładu wziąć dwie skrajne grupy wiekowe respondentów, to widać, że o ile deklarację 
taką złożył nieco częściej niż co piąty mieszkaniec Poznania w wieku do 24 lat (18,38%), 
to miało to już miejsce w przypadku nieco częściej niż co dziewiątego przedstawiciela 
najstarszej grupy (10,86% osób powyżej 64 lat). Ponadto, zaobserwowano, że wraz z wie-
kiem rosły odsetki osób odwiedzających kościoły, meczety czy synagogi dostępne w ich 
okolicy zamieszkania. O ile dotyczyło to ośmiu na dziewięciu najmłodszych poznania-
ków (80,00% osób do 24 lat), to charakteryzowało już blisko dziewięciu na dziesięciu naj-
starszych respondentów (88,00% osób powyżej 64 lat). 
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Tabela 52. Zależność pomiędzy częstotliwością uczęszczania przez respondentów  
do obiektów kultu religijnego w okolicy zamieszkania a ich wiekiem

Częstość uczęszczania do miejsc kultu religijnego (kościoła/ meczetu/ synagogi) 
w okolicy zamieszkania respondentów

Raz lub 
kilka razy 

w tygodniu

Raz lub 
dwa razy 

w miesiącu
Rzadziej Nigdy Usługa nie 

jest dostępna
Trudno 

powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 74 35 39 34 3 74
% 40,00% 18,92% 21,08% 18,38% 1,62% 40,00%

25 – 34 lat
n = 149

n �0 35 30 23 1 �0
% 40,27% 23,49% 20,13% 15,44% 0,67% 40,27%

35 – 44 lat
n = 142

n 59 �� 31 23 � 59
% 41,55% 19,01% 21,83% 16,20% 1,41% 41,55%

45 – 54 lat
n = 200

n 91 40 35 32 � 91
% 45,50% 20,00% 17,50% 16,00% 1,00% 45,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 105 13 18 21 � 105
% 66,04% 8,18% 11,32% 13,21% 1,26% 66,04%

pow. 64 lat
n = 175

n 114 �0 �0 19 � 114
% 65,14% 11,43% 11,43% 10,86% 1,14% 65,14%

Chi²NW = 58,65; p< 0,0001

Po miejscach kultu religijnego kolejnymi obiektami chętniej odwiedzanymi przez star-
szych mieszańców Poznania były kluby seniora. Zależność ta jest jak najbardziej zrozu-
miała, gdyż tego typu miejsca przeznaczone są dla osób w podeszłym wieku. I tak, o ile 
zachowań tych w ogóle lub prawie w ogóle nie podejmowali przedstawiciele czterech 
pierwszych grup wiekowych, to dotyczyły już 3,78% grupy 55 – 64 lat czy nawet 9,15% 
poznaniaków w wieku powyżej 64 lat. Zależności te prezentuje tabela 53. 
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Tabela 53. Zależność pomiędzy częstotliwością uczęszczania przez respondentów  
do klubów seniora w okolicy zamieszkania a ich wiekiem

Częstość korzystania przez respondentów z klubu seniora
Raz lub 

kilka razy 
w tygodniu

Raz lub 
dwa razy 

w miesiącu
Rzadziej Nigdy Usługa nie 

jest dostępna
Trudno 

powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 0 0 0 171 12 �
% 0,00% 0,00% 0,00% 92,43% 6,49% 1,08%

25 – 34 lat
n = 149

n 1 0 0 130 14 4
% 0,67% 0,00% 0,00% 87,25% 9,40% 2,68%

35 – 44 lat
n = 142

n 0 0 0 114 �� �
% 0,00% 0,00% 0,00% 80,28% 15,49% 4,23%

45 – 54 lat
n = 200

n 0 0 1 180 16 3
% 0,00% 0,00% 0,50% 90,00% 8,00% 1,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 3 1 � 140 10 3
% 1,89% 0,63% 1,26% 88,05% 6,29% 1,89%

pow. 64 lat
n = 175

n � � 4 145 13 1
% 3,43% 3,43% 2,29% 82,86% 7,43% 0,57%

Chi²NW = 65,78; p< 0,00001

O ile poznaniacy z młodszych grup wiekowych rzadziej chodzili do obiektów kultu 
religijnego oraz klubów seniora, to jednak wykazywali większą aktywność w zakresie 
korzystania z usług bibliotek, kin/teatrów czy placówek sportowych. Jeśli idzie o bibliote-
ki, to wraz z wiekiem malały odsetki respondentów przyznających się do niekorzystania 
z nich. Jak prezentuje poniższa tabela, o ile w ogóle tego typu zachowań nie podejmo-
wało blisko czterech na dziesięciu respondentów z najmłodszej grupy wiekowej (39,46% 
osób do 24 lat), o tyle dotyczyło to już częściej niż siedmiu na dziesięciu przedstawicieli 
najstarszej grupy (72,57% osób powyżej 64 lat). Co więcej, analizy statystyczne wykazały, 
iż wraz z wiekiem rzadziej korzystano z bibliotek dostępnych w okolicy zamieszkania. 
Po zsumowaniu odsetków poznaniaków deklarujących podejmowanie takich zachowań 
w każdej z trzech kategorii częstotliwości (tj. raz lub kilka razy w tygodniu, raz lub dwa 
razy w miesiącu, rzadziej), okazało się, że dotyczyło to ponad połowy respondentów 
w wieku do 24 lat (55,67%), blisko czterech na dziesięciu osób 25 – 34 lat oraz 35 – 44 lat 
(odpowiednio 38,93% oraz 37,32%) i już tylko prawie co czwartego z trzech najstarszych 
grup (25,50% 45 – 54 lat, 25,78% 55 – 64 lat i 24,00% osób powyżej 64 lat). 
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Tabela 54. Zależność pomiędzy częstotliwością uczęszczania przez respondentów  
do bibliotek w okolicy zamieszkania a ich wiekiem

Częstość uczęszczania do bibliotek w okolicy zamieszkania respondentów
Raz lub 

kilka razy 
w tygodniu

Raz lub 
dwa razy 

w miesiącu
Rzadziej Nigdy Usługa nie 

jest dostępna
Trudno 

powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 16 44 43 73 � �
% 8,65% 23,78% 23,24% 39,46% 3,78% 1,08%

25 – 34 lat
n = 149

n 8 10 40 80 11 0
% 5,37% 6,71% 26,85% 53,69% 7,38% 0,00%

35 – 44 lat
n = 142

n � �0 31 81 8 0
% 1,41% 14,08% 21,83% 57,04% 5,63% 0,00%

45 – 54 lat
n = 200

n � 14 30 142 � 0
% 3,50% 7,00% 15,00% 71,00% 3,50% 0,00%

55 – 64 lat
n = 159

n � 15 24 112 5 1
% 1,26% 9,43% 15,09% 70,44% 3,14% 0,63%

pow. 64 lat
n = 175

n 4 15 23 127 � 0
% 2,29% 8,57% 13,14% 72,57% 3,43% 0,00%

Chi²NW = 97,09; p< 0,00001

Te same zależności dotyczyły uczęszczania przez mieszkańców Poznania do kin i tea-
trów dostępnych w ich okolicy. Otóż, znów wraz z wiekiem rosły odsetki respondentów 
przyznających się do niepodejmowania takich zachowań. Przykładowo, o ile w ogóle nie 
oglądał filmów w kinie czy przedstawień teatralnych tylko prawie co dziewiąty reprezen-
tant najmłodszej grupy (10,81% osób do 24 lat), o tyle dotyczyło to już blisko co trzeciego 
w wieku 45 – 54 lat (32,00%) czy już nawet połowy respondentów powyżej 64. roku życia 
(51,43%). Co więcej, znów po zsumowaniu odsetków osób deklarujących uczęszczanie 
do omawianych miejsc kulturalno – rozrywkowych okazało się, że wraz z wiekiem ro-
sło zainteresowanie nimi. I tak, odwiedzanie kin/ teatrów charakteryzowało częściej niż 
siedmiu na dziesięciu poznaniaków z trzech pierwszych grup wiekowych (78,38% osób 
do 24 lat, 72,49% 25 – 34 lat oraz 74,65% 35 – 44 lat), sześciu na dziesięciu osób w wieku 45 
– 54 lat (61,50%), nieco częściej niż pięciu na dziesięciu 55 – 64 lat (55,35%) i już tylko nie-
co więcej niż czterech na dziesięciu przedstawicieli najstarszej grupy (45,14% badanych 
powyżej 64 lat) – tabela 55. 
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Tabela 55. Zależność pomiędzy częstotliwością uczęszczania przez respondentów  
do kin/teatrów w okolicy zamieszkania a ich wiekiem

Częstość uczęszczania do kina, teatru w okolicy zamieszkania respondentów
Raz lub 

kilka razy 
w tygodniu

Raz lub 
dwa razy 

w miesiącu
Rzadziej Nigdy Usługa nie 

jest dostępna
Trudno 

powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 15 �� 53 �0 18 �
% 8,11% 41,62% 28,65% 10,81% 9,73% 1,08%

25 – 34 lat
n = 149

n � 51 50 �� 17 �
% 4,70% 34,23% 33,56% 14,77% 11,41% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n 5 28 73 21 13 �
% 3,52% 19,72% 51,41% 14,79% 9,15% 1,41%

45 – 54 lat
n = 200

n 1 30 92 64 10 3
% 0,50% 15,00% 46,00% 32,00% 5,00% 1,50%

55 – 64 lat
n = 159

n 1 13 74 65 5 1
% 0,63% 8,18% 46,54% 40,88% 3,14% 0,63%

pow. 64 lat
n = 175

n � 13 64 90 � 0
% 1,14% 7,43% 36,57% 51,43% 3,43% 0,00%

Chi²NW = 226,55; p< 0,0001

Jeśli idzie o placówki sportowe dostępne w okolicy zamieszkania badanych poznania-
ków, to w zasadzie wystąpiły te same tendencje co przy bibliotekach oraz kinach/ tea-
trach. I tak, jak wynika z tabeli 56, w kolejnych grupach respondentów wyróżnionych 
ze względu na wiek rosły odsetki osób nieuprawiających sportu w tego typu obiektach.  
O ile zachowań takich w ogóle nie podejmowało blisko trzech na dziesięciu najmłod-
szych mieszkańców Poznania (28,65% osób do 24 lat), to miało to już miejsce w przypad-
ku aż częściej niż ośmiu na dziesięciu najstarszych respondentów (82,86% osób powyżej 
64 lat). Ponadto, tak jak to miało miejsce przy bibliotekach oraz kinach/teatrach, wraz ze 
wzrostem wieku malały odsetki poznaniaków odwiedzających w swojej najbliższej okoli-
cy obiekty sportowe. Dotyczyło to niemal dwóch na trzech respondentów w wieku do 24 
lat (65,40%), nieco częściej niż co drugiego badanego z dwóch kolejnych grup (52,35% 25 
– 34 lat oraz 50,71% 35 – 44 lat), już tylko niemal trzech na dziesięciu 45 – 54 lat (29,50%), 
prawie co szóstego 55 – 64 lat (16,35%) czy mniej więcej co siódmego z najstarszej grupy 
(13,72% osób powyżej 64 lat). 
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Tabela 56. Zależność pomiędzy częstotliwością uczęszczania przez respondentów  
do placówek sportowych w okolicy zamieszkania a ich wiekiem

Częstość uczęszczania do placówek sportowych w okolicy zamieszkania 
respondentów

Raz lub 
kilka razy 

w tygodniu

Raz lub 
dwa razy 

w miesiącu
Rzadziej Nigdy Usługa nie 

jest dostępna
Trudno 

powiedzieć

do 24 lat
n = 185

n 43 24 54 53 10 1
% 23,24% 12,97% 29,19% 28,65% 5,41% 0,54%

25 – 34 lat
n = 149

n �� 16 36 58 11 �
% 17,45% 10,74% 24,16% 38,93% 7,38% 1,34%

35 – 44 lat
n = 142

n 23 9 40 57 9 4
% 16,20% 6,34% 28,17% 40,14% 6,34% 2,82%

45 – 54 lat
n = 200

n 10 9 40 133 5 3
% 5,00% 4,50% 20,00% 66,50% 2,50% 1,50%

55 – 64 lat
n = 159

n � 4 15 125 � �
% 4,40% 2,52% 9,43% 78,62% 3,77% 1,26%

pow. 64 lat
n = 175

n � 4 13 145 5 1
% 4,00% 2,29% 7,43% 82,86% 2,86% 0,57%

Chi²NW = 213,41; p< 0,0001
 
Podsumowując, młodsze grupy respondentów częściej korzystały z usług bibliotek, 

kin/ teatrów oraz placówek sportowych w swojej okolicy, jednakże częściej wyrażały ne-
gatywny pogląd o jakości komunikacji miejskiej oraz rzadziej miały poczucie związku 
z zamieszkiwaną przez siebie okolicą. Starsi mieszkańcy Poznania w stosunku do młod-
szych wykazywali zaś większą aktywność w zakresie uczęszczania do obiektów kultu 
religijnego oraz klubów seniora dostępnych w ich okolicy. Charakteryzowało ich także 
rzadsze wyrażanie niezadowolenia z poziomu transportu publicznego oraz częściej od-
czuwany związek z najbliższą okolicą. 

8.3.Wykształcenie respondentów

Wykształcenie stanowi jedną ze zmiennych społeczno-demograficznych, które silnie 
korelują w badaniach społecznych ze stanem zdrowia oraz samopoczucia, zachowania-
mi zdrowotnymi oraz postrzeganiem otoczenia. Szczegółowo wyniki analizy dotyczącej 
wpływu wykształcenia na zmienne uwzględnione w badaniu HEPRO zostały przedsta-
wione w dalszej części tego rozdziału raportu. 

Kategorie kwestionariusza odnoszące się do wykształcenia obejmowały następujące 
poziomy wykształcenia:

1. niepełne podstawowe,
2. podstawowe,
3. gimnazjalne,
4. zasadnicze zawodowe,
5. niepełne średnie,
6. średnie (liceum, technikum),
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7. policealne lub pomaturalne,
8. wyższe licencjackie lub inżynierskie,
9. wyższa magisterskie.

W związku z nierównomierną licznością poszczególnych kategorii, utrudniającą ob-
serwację zależności pomiędzy poziomem wykształcenia a innymi zmiennymi uwzględ-
nionymi  w toku analizy wyników, zdecydowano się na pogrupowanie poszczególnych 
typów wykształcenia w następujące kategorie:

 - wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe i gimnazjalne (opisywane w ta-
belach jako podstawowe),

- wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- wykształcenie niepełne średnie, średnie, policealne i pomaturalne (opisywane jako 

średnie w dalszej części raportu),
- wykształcenie wyższe licencjackie lub inżynierskie i magisterskie (opisywane jak wyższe).
Zatem istniejące dziewięć kategorii pogrupowano i podzielono na cztery, co pozwoliło 

na bardziej czytelne przedstawienie tendencji i wpływu wykształcenia na inne zmienne.

8.3.1. Wykształcenie a samoocena stanu zdrowia i samopoczucia

Postrzeganie własnego stanu zdrowia było silnie uzależnione od poziomu wykształce-
nia. Im niższy status edukacyjny tym gorsze oceny własnego zdrowia wśród responden-
tów. Osoby z wykształceniem podstawowym oraz zasadniczym zawodowym jako złe lub 
bardzo złe swoje zdrowie określały częściej niż osoby z wykształceniem średnim lub wyż-
szym – odpowiednio ponad 1/4 ocen wobec ok. 15% i 8%. Tylko 8% osób z wykształceniem 
zasadniczym oceniło swój stan zdrowia najwyżej na skali, podobnie jak ponad 19% osób 
z wykształceniem podstawowym. Tak pozytywną opinię o swoim zdrowiu wyraziło ponad 
13% pytanych w grupach z wykształceniem średnim oraz ponad 15% z wyższym. Dobrze 
swój stan zdrowia oceniała ponad połowa respondentów z wykształceniem wyższym, po-
nad  42% z wykształceniem średnim, 40% z wykształceniem zasadniczym i 35% osób z wy-
kształceniem podstawowym. Szczegółowo rozkład odpowiedzi zilustrowano w tabeli 1. 

Tabela 1. Zróżnicowanie oceny stanu zdrowia w zależności od poziomu wykształcenia

Samoocena ogólnego stanu zdrowia
Bardzo 
dobrze Dobrze Nieźle Źle Bardzo źle Trudno 

powiedzieć
Podstawowe

n = 124
n 24 44 �� 25 8 1
% 19,35% 35,48% 17,74% 20,16% 6,45% 0,81%

Zasadnicze  
zawodowe

n = 180

n 15 �� 45 40 � 1

% 8,33% 40,00% 25,00% 22,22% 3,89% 0,56%
Średnie
n = 446

n �0 189 131 55 10 1
% 13,45% 42,38% 29,37% 12,33% 2,24% 0,22%

Wyższe
n = 260

n 40 142 57 18 � 1
% 15,38% 54,62% 21,92% 6,92% 0,77% 0,38%

Chi²NW = 58,30; p< 0,00001
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Podobnie przy ocenianiu samopoczucia funkcjonalnego wykształcenia okazało się 
czynnikiem wpływającym w sposób statystycznie istotny na udzielane odpowiedzi, co 
zilustrowano w tabeli 2. Oceniając fakt, czy samopoczucie sprzyja w samorealizacji naj-
mniej korzystnie na ten temat wypowiadały się osoby z wykształceniem zasadniczym, 
następnie podstawowym, średnim, a najlepiej oceniały sytuację osoby z wykształceniem 
wyższym. 

Tabela 2. Zróżnicowanie w ocenie funkcjonalnego wymiaru samopoczucia  
w zależności od poziomu wykształcenia

  
Samopoczucie sprzyjające realizacji tego, na co ma się ochotę

Najczęściej TAK TAK, czasami NIE, prawie nigdy Trudno powiedzieć
Podstawowe

n = 124
n 64 34 19 �
% 51,61% 27,42% 15,32% 5,65%

Zasadnicze  
zawodowe

n = 180

n 73 74 29 4

% 40,56% 41,11% 16,11% 2,22%
Średnie
n = 446

n 239 152 49 �
% 53,59% 34,08% 10,99% 1,35%

Wyższe
n = 260

n 196 47 17 0
% 75,38% 18,08% 6,54% 0,00%

Chi²NW = 76,19; p< 0,00001

Ograniczenie sprawności w wyniku choroby lub urazu w znacznym stopniu częściej 
dotykało osoby niżej wykształcone. Ponadto osoby skarżące się na tego typu ograniczenia 
występujące w okresie 2 tygodni przed badaniem stwierdzające, że dolegliwości mają 
charakter przewlekły znacznie częściej zdarzały się w grupach z wykształceniem zasad-
niczym i średnim. Szczegółowo wyniki analizy przedstawiono w tabeli 3 oraz 4. 

Tabela 3. Zależność pomiędzy występowaniem ograniczeń w codziennym  
funkcjonowaniu na skutek urazu lub choroby a poziomem wykształcenia

Stopień, w jakim przewlekła choroba/ długotrwała niesprawność ogranicza 
respondentów w wykonywaniu pracy/ normalnych zajęć

W znacznym stopniu W niewielkim 
stopniu Nie ogranicza mnie Trudno powiedzieć

Podstawowe
n = 50

n �� 17 � 4
% 54,00% 34,00% 4,00% 8,00%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 78

n 52 �0 � 0

% 66,67% 25,64% 7,69% 0,00%
Średnie
n = 179

n 68 �� 29 �
% 37,99% 42,46% 16,20% 3,35%

Wyższe
n = 78

n 19 33 25 1
% 24,36% 42,31% 32,05% 1,28%

Chi²NW = 52,46; p< 0,00001
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Tabela 4. Zależność pomiędzy przewlekłym charakterem dolegliwości odczuwanych 
w okresie 2 tyg. przed badaniem a poziomem wykształcenia

Przewlekły charakter trudności/ ograniczeń (tj. co najmniej pół roku) 
spowodowanych chorobą/ urazem w wykonywaniu codziennych czynności 

TAK NIE Trudno powiedzieć
Podstawowe

n = 32
n 16 12 4
% 50,00% 37,50% 12,50%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 47

n 37 9 1

% 78,72% 19,15% 2,13%
Średnie
n = 100

n 58 34 8
% 58,00% 34,00% 8,00%

Wyższe
n = 39

n 15 23 1
% 38,46% 58,97% 2,56%

Chi²NW = 20,60; p< 0,01

W zakresie kondycji psychofizycznej także gorsze odczucia częściej prezentowane były 
przez osoby z niższym poziomem wykształcenia. Brak nadziei na przyszłość najczęściej 
dotykał osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, następnie respondentów 
z grupy z wykształceniem podstawowym, potem średnim, a najmniej dokuczał osobom 
z wykształceniem wyższym. Zilustrowano to szczegółowo w tabeli 5. 

Tabela 5 Zależność pomiędzy odczuwaniem braku nadziei na przyszłość  
a poziomem wykształcenia

Stopień odczuwania braku nadziei na przyszłość w ciągu 1 tyg. przed badaniem 

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

Podstawowe
n = 124

n �� 31 14 10 �
% 54,03% 25,00% 11,29% 8,06% 1,61%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n 85 49 28 12 �

% 47,22% 27,22% 15,56% 6,67% 3,33%
Średnie
n = 446

n 254 108 51 �� �
% 56,95% 24,22% 11,43% 5,83% 1,57%

Wyższe
n = 260

n 190 41 15 � �
% 73,08% 15,77% 5,77% 2,69% 2,69%

Chi²NW = 41,44; p< 0,0001

Smutek częściej odczuwali dość mocno i bardzo respondenci z wykształceniem pod-
stawowym (ok. 22% wskazań) i zasadniczym zawodowym (ok. 18%) niż ci po szkole śred-
niej (ok.15%) i po studiach (7%). 
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Tabela 6. Odczuwanie smutku w zależności od wieku. 

Stopień odczuwania smutku w ciągu 1 tyg. przed badaniem 

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

Podstawowe
n = 124

n 48 48 �0 8 0
% 38,71% 38,71% 16,13% 6,45% 0,00%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n 86 59 �0 12 3

% 47,78% 32,78% 11,11% 6,67% 1,67%
Średnie
n = 446

n 190 187 48 17 4
% 42,60% 41,93% 10,76% 3,81% 0,90%

Wyższe
n = 260

n 118 120 10 9 3
% 45,38% 46,15% 3,85% 3,46% 1,15%

Chi²NW = 30,92; p< 0,01

Natomiast dużą energię częściej odczuwali respondenci z wykształceniem wyższym 
– przez cały czas lub jego większość ok. 62% tej grupy; podobnie odpowiedziało ponad 
55% osób z wykształceniem średnim; ok. 48% osób po szkole zasadniczej i ponad poło-
wa po szkole podstawowej. Ponownie więc, najgorzej sytuacja kształtowała się w grupie 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym, co ukazano w tabeli poniżej. 

Tabela 7. Odczuwanie dużej energii w zależności od wieku 

Częstość odczuwania dużej energii w ciągu 4 tyg. przed badaniem

Przez cały 
czas

Przez 
większość 

czasu
Czasami Rzadko Nigdy Trudno 

powiedzieć

Podstawowe
n = 124

n 28 35 �� 25 8 1
% 22,58% 28,23% 21,77% 20,16% 6,45% 0,81%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n �� �0 52 34 � 1

% 14,44% 33,33% 28,89% 18,89% 3,89% 0,56%
Średnie
n = 446

n 53 195 110 �0 14 4
% 11,88% 43,72% 24,66% 15,70% 3,14% 0,90%

Wyższe
n = 260

n 32 129 68 23 � �
% 12,31% 49,62% 26,15% 8,85% 2,31% 0,77%

Chi²NW = 38,26; p< 0,001

8.3.2. Wykształcenie a choroby i leczenie

Należy podkreślić, iż nie zaobserwowano wyraźnych tendencji pomiędzy wykształ-
ceniem badanych mieszkańców Poznania a częstością występowania u nich różnorod-
nych chorób, stosowaniem leków w okresie dwóch tygodni przed sondażem HEPRO czy 
zasięganiem opinii lekarza z powodu choroby, złego samopoczucia lub urazu w okresie 
trzech miesięcy przed wywiadem kwestionariuszowym. 
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8.3.3. Wykształcenie a zachowania zdrowotne

Jeśli idzie o palenie tytoniu, to najwyższy odsetek palaczy zaobserwowano w grupie 
osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym – połowa badanej populacji  z tej gru-
py, to osoby palące codziennie. Po papierosa sięgało 34% osób z wykształceniem podsta-
wowym i ponad 30% z średnim. Najniższy odsetek palaczy znajdował się pośród osób 
z wykształceniem wyższym, gdzie paliła mniej  niż co piąta osoba. Grupą, w której było 
najwięcej osób nigdy nie palących były osoby z wykształceniem wyższym (prawie 59%) 
oraz podstawowym (prawie 51%). Najgorzej sytuacja kształtowała się wśród osób z wy-
kształceniem zasadniczym zawodowym, gdzie nigdy nie sięgnęło po papierosy mniej niż 
30% pytanych. Szczegółowo rozkład odpowiedzi został ukazany w tabeli 8. 

Tabela 8. Odsetek palących papierosy w zależności od poziomu wykształcenia 

Palenie papierosów

Codziennie
Co najmniej 
raz w tygo-

dniu
Rzadko W przeszłości Nigdy

Trudno 
powie-
dzieć

Podstawowe
n = 124

n 43 0 4 14 63 43
% 34,68% 0,00% 3,23% 11,29% 50,81% 34,68%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n 90 0 3 34 53 90

% 50,00% 0,00% 1,67% 18,89% 29,44% 50,00%
Średnie
n = 446

n 134 5 11 74 ��� 134
% 30,04% 1,12% 2,47% 16,59% 49,78% 30,04%

Wyższe
n = 260

n 51 3 � 47 153 51
% 19,62% 1,15% 2,31% 18,08% 58,85% 19,62%

Chi²NW = 61,85; p< 0,00001

Wykształcenie miało wpływ na sposób spędzania wolnego czasu. Najmniej aktywną 
grupą okazały się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, wśród których po-
nad 1/3 spędzała wolny czas, wykonując zajęcia w pozycji siedzącej – takie jak czytanie, 
oglądanie telewizji czy korzystanie z komputera, a zaledwie 2% uprawiało intensywnie 
sport. Najmniej osób spędzało biernie wolny czas w grupie z wykształceniem wyższym 
(23%). Najaktywniejszą okazała się grupa osób z wykształceniem podstawowym, gdzie 
ponad 20% intensywnie uprawiało sport. Najczęściej pytani deklarowali, że podejmują 
umiarkowany wysiłek fizyczny w postaci spacerów lub lekkiego treningu – takie deklara-
cje złożyło ok. 45% osób z wykształceniem podstawowym, ponad połowa z zasadniczym 
i średnim i więcej niż 60% osób z wykształceniem wyższym. Dokładnie obraz aktywności 
fizycznej w czasie wolnym w zależności od wykształcenia przedstawiono w tabeli 9. 
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Tabela 9. Zależność pomiędzy sposobem spędzania wolnego czasu  
a poziomem wykształcenia

Sposób spędzania wolnego czasu

Intensywny 
trening, sport

Ćwiczenia lub 
intensywna 

praca fizyczna 
co najmniej 4 h 

w tyg. 

Spacery, lekki 
trening co 

najmniej 4 h 
w tyg. 

Czytanie, zajęcia 
wykonywane na 

siedząco

Trudno 
powiedzieć

Podstawowe
n = 124

n �� � 56 30 5
% 20,97% 5,65% 45,16% 24,19% 4,03%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n 4 11 97 63 5

% 2,22% 6,11% 53,89% 35,00% 2,78%
Średnie
n = 446

n 47 43 229 118 9
% 10,54% 9,64% 51,35% 26,46% 2,02%

Wyższe
n = 260

n �0 �0 157 �0 3
% 7,69% 7,69% 60,38% 23,08% 1,15%

Chi²NW = 45,59; p< 0,0001

Wraz z podnoszeniem się poziomu wykształcenia rosła ilość osób mających BMI 
w normie, co przedstawiono tabeli 10. Jednak najmniej osób z prawidłową masą ciała 
znajdowało się pomiędzy respondentami z wykształceniem zasadniczym, następnie pod-
stawowym i średnim, najwięcej zaś wśród ankietowanych po studiach. Najwięcej osób 
z nadwagą i otyłych było pośród pytanych po szkole zawodowej zasadniczej. 

Tabela 10. Indeks masy ciała w zależności od poziomu wykształcenia

Indeks masy ciała
Niedowaga Norma Nadwaga Otyłość 1st. Otyłość 2st. 

Podstawowe
n = 124

n 13 63 35 9 3
% 10,�� �1,22 28,46 �,32 2,44

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n 3 �� 68 32 �

% 1,�0 38,0� 38,64 18,18 3,41
Średnie
n = 446

n 16 236 141 43 8
% 3,60 �3,1� 31,�6 �,68 1,80

Wyższe
n = 260

n � 151 82 18 1
% 2,�0 �8,30 31,66 6,�� 0,3�

Chi²NW =45,04 ; p< 0,00001

Pośród osób pragnących zmienić swoją wagę najwięcej pragnących ją zwiększyć było 
wśród osób z wykształceniem podstawowym – ok. 30,5%, a najmniej pośród osób po stu-
diach – ok. 9%. 
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Tabela 11. Zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a pożądanym kierunkiem 
zmiany wagi ciała 

Intencje związane ze zmianą wagi ciała
Zwiększenie masy ciała Zmniejszenie masy ciała

Podstawowe
n = 75

n 23 52
% 30,67% 69,33%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 112

n 13 99

% 11,61% 88,39%
Średnie
n = 300

n 44 256
% 14,67% 85,33%

Wyższe
n = 193

n 18 175
% 9,33% 90,67%

Chi²NW = 18,14; p< 0,001

W zakresie odżywiania wykształcenie wpływało na poziom konsumpcji warzyw oraz 
pieczywa z mąki z pełnego przemiału, co ukazano tabelach 12 i 13. Warzywa najczęściej 
konsumowali respondenci z wykształceniem wyższym (ok. 56% jadło je prawie codzien-
nie lub kilka razy dziennie), rzadziej ci, z wykształceniem średnim (ok. 54%), lub podsta-
wowym i zasadniczym (po ok. 40%). 

Tabela 12. Zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a konsumpcją warzyw

Częstość spożycia warzyw 

Nigdy
Rzadziej 
niż raz 

w tygodniu

Raz 
w tygodniu

Kilka razy 
w tygodniu

Prawie 
codziennie

Kilka razy 
dziennie

Trudno 
powie-
dzieć

Podstawowe
n = 124

n 5 9 9 51 36 13 1
% 4,03% 7,26% 7,26% 41,13% 2�,03% 10,48% 0,81%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n 3 11 14 79 56 16 1

% 1,67% 6,11% 7,78% 43,8�% 31,11% 8,89% 0,56%
Średnie
n = 446

n � 17 38 149 �00 40 0
% 0,45% 3,81% 8,52% 33,41% 44,84% 8,97% 0,00%

Wyższe
n = 260

n 1 9 16 87 119 28 0
% 0,38% 3,46% 6,15% 33,46% 4�,��% 10,��% 0,00%

Chi²NW = 38,28; p< 0,01

Pieczywo z mąki z pełnego przemiału także częściej konsumowali respondenci po stu-
diach – ponad 42% czyniło to prawie codziennie lub kilka razy dziennie; podobnie jak 
prawie 36% osób z wykształceniem średnim, ponad 30% osób z wykształceniem podsta-
wowym i 26% z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
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Tabela 13. Zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a konsumpcją pieczywa  
z mąki z pełnego przemiału

Częstość spożycia bogatego w błonnik pieczywa z mąki z pełnego przemiału

Nigdy
Rzadziej 
niż raz 

w tygodniu

Raz w tygo-
dniu

Kilka razy 
w tygodniu

Prawie co-
dziennie

Kilka razy 
dziennie

Trudno 
powie-
dzieć

Podstawowe
n = 124

n 21 �� �0 18 �� 11 1
% 16,�4% 20,��% 16,13% 14,�2% 21,��% 8,87% 0,81%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n 40 36 �0 34 31 16 3

% 22,22% 20,00% 11,11% 18,8�% 1�,22% 8,89% 1,67%
Średnie
n = 446

n 44 73 63 102 102 57 5
% 9,87% 16,3�% 14,13% 22,8�% 22,8�% 12,�8% 1,12%

Wyższe
n = 260

n �� 34 37 51 75 35 �
% 10,00% 13,08% 14,23% 1�,62% 28,8�% 13,46% 0,77%

Chi²NW = 37,39; p< 0,01

Niejednoznacznie kształtowała się relacja pomiędzy częstością spotkań ze znajomymi 
a wykształceniem. Wśród osób z wykształceniem zawodowym znajdowała się największa 
grupa osób, które nigdy lub rzadziej niż raz w miesiącu widują się z przyjaciółmi – jest to 
ponad 1/4  respondentów o tym poziomie wykształcenia, ale jeśli idzie o osoby widujące 
znajomych codziennie lub prawie codziennie to wśród pytanych o wykształceniu zasad-
niczym zawodowym było to ok. 21%, podczas gdy wśród osób o wykształceniu wyższym 
było to ok. 13% pytanych. Największa grupa osób tak często spotykająca się z przyjaciół-
mi była wśród respondentów o wykształceniu podstawowym, ponad połowa. Dokładnie 
rozkład odpowiedzi przedstawiono w tabeli 14. 

Tabela 14. Zależność pomiędzy częstotliwością kontaktów z przyjaciółmi i znajomymi  
a poziomem wykształcenia

Częstotliwość spotkań ze znajomymi, przyjaciółmi 
Codziennie, pra-
wie codziennie

Raz lub dwa 
razy w tygodniu

Raz lub dwa 
razy w miesiącu

Rzadziej niż raz 
w miesiącu Nigdy

Podstawowe
n = 124

n 64 �0 11 �0 �
% 51,61% 16,13% 8,87% 16,13% 5,65%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n 38 49 42 41 �

% 21,11% 27,22% 23,33% 22,78% 3,89%
Średnie
n = 446

n 112 122 119 79 8
% 25,11% 27,35% 26,68% 17,71% 1,79%

Wyższe
n = 260

n 33 109 83 34 1
% 12,69% 41,92% 31,92% 13,08% 0,38%

Chi²NW = 116,98; p< 0,00001

Opieka medyczna największą estymą cieszyła się wśród respondentów z wykształce-
niem podstawowym, gdzie duże lub dość duże zaufanie do niej deklarowało 47% pytanych. 
Najwięcej osób niemających zaufania do opieki medycznej znajdowało się w grupie osób 
z wykształceniem wyższym – co piąta osoba po studiach deklarowała całkowity brak zaufa-
nia do tego systemu. Szczegółowo opinie respondentów przedstawione są w tabeli 15. 
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Tabela 15. Zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a zaufaniem  
do opieki medycznej

Poziom zaufania do systemu opieki zdrowotnej
Mam duże 
zaufanie

Mam dość duże 
zaufanie

Mam małe 
zaufanie

Wcale nie mam 
zaufania

Trudno 
powiedzieć

Podstawowe
n = 124

n 17 41 37 21 8
% 13,71% 33,06% 29,84% 16,94% 6,45%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n 8 45 89 33 5

% 4,44% 25,00% 49,44% 18,33% 2,78%
Średnie
n = 446

n �� 113 218 82 �
% 5,83% 25,34% 48,88% 18,39% 1,57%

Wyższe
n = 260

n 9 81 113 53 4
% 3,46% 31,15% 43,46% 20,38% 1,54%

Chi²NW = 35,22; p< 0,001

Szkolnictwo cieszyło się dużym zaufaniem co dziesiątej osoby z wykształceniem pod-
stawowym i ok. 4% respondentów z pozostałych grup. Wcale nie miało zaufania do sy-
stemu edukacji ok. 14% respondentów po szkole podstawowej, 13% po zasadniczej, 11% 
po średniej i 10% po studiach. Różnice są tu mało wyraźne i trudno mówić o jednoznacz-
nej tendencji, co pokazuje tabela 16. Z podnoszeniem się poziomu wykształcenia malała 
jedynie wyraźnie grupa osób niemających zdania.

Tabela 16. Zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a zaufaniem  
do systemu edukacji

Poziom zaufania do systemu edukacji
Mam duże 
zaufanie

Mam dość duże 
zaufanie

Mam małe 
zaufanie

Wcale nie mam 
zaufania

Trudno 
powiedzieć

Podstawowe
n = 124

n 12 33 39 17 23
% 9,68% 26,61% 31,45% 13,71% 18,55%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n 8 47 63 23 39

% 4,44% 26,11% 35,00% 12,78% 21,67%
Średnie
n = 446

n 19 121 194 50 ��
% 4,26% 27,13% 43,50% 11,21% 13,90%

Wyższe
n = 260

n 10 89 109 �� ��
% 3,85% 34,23% 41,92% 10,00% 10,00%

Chi²NW = 26,62; p< 0,01

W przypadku opieki społecznej wyższy status wykształcenia łączył się z niższym  od-
setkiem odpowiedzi wskazujących na zupełny brak zaufania – od niemal 1/4 wśród osób 
po szkole zasadniczej zawodowej do mniej niż 9% wśród respondentów po studiach. 
Bardzo wysoki we wszystkich grupach był odsetek osób niepotrafiących określić swego 
stosunku do pomocy społecznej. Podobnie kształtowały się zależności z poziomem wy-
kształcenia a zaufaniem do sądownictwa i samorządu. Szczegółowo można je prześledzić 
w tabelach 17 - 19. 
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Tabela 17. Zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a zaufaniem  
do pomocy społecznej

Poziom zaufania do systemu pomocy społecznej
Mam duże 
zaufanie

Mam dość duże 
zaufanie

Mam małe 
zaufanie

Wcale nie mam 
zaufania

Trudno 
powiedzieć

Podstawowe
n = 124

n 9 24 �� 24 40
% 7,26% 19,35% 21,77% 19,35% 32,26%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n 4 24 34 44 74

% 2,22% 13,33% 18,89% 24,44% 41,11%
Średnie
n = 446

n 11 64 142 56 173
% 2,47% 14,35% 31,84% 12,56% 38,79%

Wyższe
n = 260

n � 43 86 23 106
% 0,77% 16,54% 33,08% 8,85% 40,77%

Chi²NW = 48,01; p< 0,00001

Tabela 18 . Zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a zaufaniem do sądownictwa

Poziom zaufania do sądownictwa
Mam duże 
zaufanie

Mam dość duże 
zaufanie

Mam małe 
zaufanie

Wcale nie mam 
zaufania

Trudno 
powiedzieć

Podstawowe
n = 124

n 11 �� �� 19 45
% 8,87% 17,74% 21,77% 15,32% 36,29%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n 3 28 48 32 69

% 1,67% 15,56% 26,67% 17,78% 38,33%
Średnie
n = 446

n 14 89 153 61 129
% 3,14% 19,96% 34,30% 13,68% 28,92%

Wyższe
n = 260

n 11 �� 106 25 56
% 4,23% 23,85% 40,77% 9,62% 21,54%

Chi²NW = 44,02; p< 0,0001

Tabela 19. Zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a zaufaniem  
do samorządu lokalnego

Poziom zaufania do samorządu lokalnego
Mam duże 
zaufanie

Mam dość duże 
zaufanie

Mam małe 
zaufanie

Wcale nie mam 
zaufania

Trudno 
powiedzieć

Podstawowe
n = 124

n 11 34 32 15 32
% 8,87% 27,42% 25,81% 12,10% 25,81%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n � 48 39 36 51

% 3,33% 26,67% 21,67% 20,00% 28,33%
Średnie
n = 446

n 18 108 158 52 110
% 4,04% 24,22% 35,43% 11,66% 24,66%

Wyższe
n = 260

n 10 �� 97 30 47
% 3,85% 29,23% 37,31% 11,54% 18,08%

Chi²NW = 31,58; p< 0,01
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8.3.4. Wykształcenie a środowisko pracy i zamieszkania

Środowisko pracy

Wykształcenie respondentów było zmienną różnicującą sposób wykonywania pracy 
w dwóch przypadkach, tj. dla: intensywności wysiłku fizycznego związanego z głównym 
zajęciem zawodowym i częstości dźwigania ciężarów przekraczających 20 kg. Otóż, dało 
się tu zauważyć ogólną tendencję, iż osoby słabiej wykształcone częściej wykonywały 
ciężką pracę fizyczną. Zależności te prezentują tabele 20 – 21. 

Jeśli idzie o intensywność wysiłku fizycznego związanego z głównym zajęciem zawodo-
wym, to generalnie wspomnianą tendencję najlepiej obrazują dwie następujące kategorie: 
“praca stojąca lub chodząca wymagająca przenoszenia lub podnoszenia przedmiotów” oraz 
“ciężka lub wymagająca szybkości praca fizyczna”. W obydwóch przypadkach im gorszy 
status wykształcenia respondentów, tym częściej ich pracę zawodową można było scharak-
teryzować wymienionymi kategoriami. I tak, o ile przenoszenie i podnoszenie przedmiotów 
było wpisane w obowiązki zawodowe jedynie co około szesnastego mieszkańca Poznania le-
gitymującego się dyplomem uczelni wyższej (6,38%), o tyle dotyczyło już niemalże co czwar-
tego z wykształceniem średnim (23,66%), co trzeciego z zasadniczym zawodowym (34,44%) 
i aż co drugiego z podstawowym (50,00%). Natomiast ciężka lub wymagająca szybkości pra-
ca fizyczna charakteryzowała tylko 1,06% respondentów z ukończoną szkołą wyższą czy 
6,45% ze średnią, ale już aż co czwartego poznaniaka z dwóch najniżej wykształconych grup 
(23,33% osób po zasadniczej szkole zawodowej oraz 25,00% po podstawowej) – tabela 20. 

Tabela 20. Zależność pomiędzy intensywnością wysiłku fizycznego związanego 
z głównym zajęciem zawodowym a wykształceniem respondentów

Intensywność wysiłku fizycznego związanego z głównym zajęciem zawodowym

Praca głównie 
siedząca, 

niewymagająca 
wysiłku

Praca stojąca 
lub wymagająca 

chodzenia

Praca stojąca 
lub chodząca 
wymagająca 
przenoszenia 

lub podnoszenia 
przedmiotów

Ciężka lub 
wymagająca 

szybkości praca 
fizyczna

Trudno 
powiedzieć

Podstawowe
n = 20

n 3 1 10 5 1
% 15,00% 5,00% 50,00% 25,00% 5,00%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 90

n 10 �� 31 21 1

% 11,11% 30,00% 34,44% 23,33% 1,11%
Średnie
n = 186

n �� 43 44 12 10
% 41,40% 23,12% 23,66% 6,45% 5,38%

Wyższe
n = 188

n 126 45 12 � 3
% 67,02% 23,94% 6,38% 1,06% 1,60%

Chi²NW = 147,78; p< 0,0001

Fakt częstszego wykonywania przez gorzej wykształconych respondentów pracy 
zawodowej wymagającej większego wysiłku fizycznego, potwierdziło także pytanie  
o ręczne dźwiganie w miejscu pracy ciężarów o masie powyżej 20 kg. O ile bowiem 
było to wpisane w codzienne obowiązki zawodowe niewielkich odsetków respon-
dentów z dwóch najlepiej wykształconych grup (10,22% osób po szkole średniej oraz 
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2,13% po uczelni wyższej), o tyle miało to miejsce już w przypadku co piątego pozna-
niaka z wykształceniem zasadniczym zawodowym (20,00%) oraz nieco częściej niż co 
trzeciego z podstawowym (35,00%) – tabela 21.

Tabela 21. Zależność pomiędzy częstością dźwigania ciężarów powyżej 20 kg  
w miejscu pracy a wykształceniem respondentów

Częstość dźwigania w miejscu pracy ciężarów przekraczających 20 kg

Nigdy Rzadko
Przez kilka 

dni w każdym 
tygodniu

Codziennie Trudno 
powiedzieć

Podstawowe
n = 20

n 10 1 � � 0
% 50,00% 5,00% 10,00% 35,00% 0,00%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 90

n 33 24 13 18 �

% 36,67% 26,67% 14,44% 20,00% 2,22%
Średnie
n = 186

n 112 40 14 19 1
% 60,22% 21,51% 7,53% 10,22% 0,54%

Wyższe
n = 188

n 166 14 3 4 1
% 88,30% 7,45% 1,60% 2,13% 0,53%

Chi²NW = 100,90; p< 0,00001

Poza sposobem wykonywania obowiązków zawodowych poziom wykształcenia re-
spondentów różnicował także jakość materialnego środowiska ich pracy, a dokładnie czę-
stość narażenia na hałas powodujący konieczność podnoszenia głosu w trakcie rozmowy, 
a także szkodliwe czynniki chemiczne. Jeśli idzie o wymieniony tu czynnik fizyczny, to 
jak wynika z tabeli 22, wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia zmniejszały się odsetki 
pracujących poznaniaków eksponowanych na niego każdego dnia. I tak, o ile w dwóch 
najsłabiej wykształconych grupach dotyczyło to nieco częściej niż co trzeciego respon-
denta (35,00% osób po podstawówce i 34,44% po zawodówce), o tyle miało to miejsce 
w przypadku już tylko prawie co szóstego badanego z wykształceniem średnim (17,74%) 
czy wyższym (15,96%). 

Tabela 22. Zależność pomiędzy częstością narażenia zawodowego na hałas  
a wykształceniem respondentów

Częstość narażenia na hałas w miejscu pracy

Nigdy Rzadko Przez kilka dni 
w tygodniu Codziennie Trudno 

powiedzieć
Podstawowe

n = 20
n 5 � 1 � 0
% 25,00% 35,00% 5,00% 35,00% 0,00%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 90

n 18 �� 19 31 0

% 20,00% 24,44% 21,11% 34,44% 0,00%
Średnie
n = 186

n �� 58 28 33 1
% 35,48% 31,18% 15,05% 17,74% 0,54%

Wyższe
n = 188

n 86 57 13 30 �
% 45,74% 30,32% 6,91% 15,96% 1,06%

Chi²NW = 39,67; p< 0,0001
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Jeśli zaś idzie o ekspozycję zawodową na szkodliwe chemikalia, spaliny i gazy, to ana-
lizy statystyczne wykazały istnienie podobnych zależności jak przy narażeniu na hałas. 
Otóż, znowu im lepszy status wykształcenia tym mniejsze odsetki pracujących pozna-
niaków mających codzienny kontakt z wymienionymi czynnikami chemicznymi mate-
rialnego środowiska pracy. I tak, o ile miało to miejsce w przypadku nieco częściej niż 
co trzeciego respondenta z wykształceniem podstawowym (35,00%) czy co czwartego 
z zasadniczym zawodowym (25,56%), o tyle dotyczyło to już tylko prawie co ósmego 
ze średnim (12,90%) czy już tylko blisko co szesnastego z wyższym (6,38%). Warto ponad-
to zwrócić uwagę na dysproporcje pomiędzy dwoma najsłabiej wyedukowanymi grupa-
mi a dwoma z najlepszym wykształceniem w zakresie odsetków osób w ogóle niepodle-
gających w miejscu pracy szkodliwym chemikaliom, spalinom i gazom. Otóż, tego typu 
narażenia zawodowego w ogóle nie doświadczało tylko nieco ponad pięciu na dziesięciu 
pracujących z wykształceniem podstawowym czy zasadniczym zawodowym (odpowied-
nio 55,00% i 51,11%), ale już nieco ponad sześciu na dziesięciu ze średnim (61,29%) czy 
nawet niemal ośmiu na dziesięciu z wyższym (78,72%) – tabela 23.

Tabela 23. Zależność pomiędzy częstością narażenia zawodowego na chemikalia,  
spaliny, gazy a wykształceniem respondentów

Częstość narażenia na chemikalia, spaliny, gazy w miejscu pracy

Nigdy Rzadko Przez kilka dni 
w tygodniu Codziennie Trudno 

powiedzieć
Podstawowe

n = 20
n 11 1 1 � 0
% 55,00% 5,00% 5,00% 35,00% 0,00%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 90

n 46 14 � 23 0

% 51,11% 15,56% 7,78% 25,56% 0,00%
Średnie
n = 186

n 114 31 17 24 0
% 61,29% 16,67% 9,14% 12,90% 0,00%

Wyższe
n = 188

n 148 17 9 12 �
% 78,72% 9,04% 4,79% 6,38% 1,06%

Chi²NW = 42,46; p< 0,0001

Badanie HEPRO wykazało również, że im wyższy status wykształcenia tym nieco lep-
sze warunki psychospołecznego środowiska pracy w zakresie poczucia swobody w wy-
konywaniu obowiązków zawodowych, a także posiadania przełożonego liczącego się 
ze zdaniem pracujących respondentów czy pomagającego im w wykonywaniu zadań. 
Zależności te prezentują tabele 24 - 26. 

Jeśli idzie o przekonanie poznaniaków o posiadaniu pracy, która umożliwiała im po-
dejmowanie wielu samodzielnych decyzji, to generalnie częściej dotyczyło ono lepiej wy-
kształconych. I tak, jeśli przykładowo wziąć pod uwagę respondentów wyrażających tę 
opinię w sposób zdecydowany, to o ile dotyczyło to tylko 10,00% osób po podstawówce 
czy 12,22% po zasadniczej szkole zawodowej, o tyle miało już miejsce wśród 23,12% pra-
cujących poznaniaków po szkole średniej i aż 37,77% po uczelni wyższej. Odwrotne ten-
dencje wystąpiły dla osób przekonanych w sposób zdecydowany, że ich praca zawodowa 
nie dawała takich możliwości. I tak, jeśli wziąć pod uwagę tylko dwie skrajne grupy, to o 
ile dotyczyło to aż 10,00% mieszkańców Poznania po podstawówce, to charakteryzowało 
i już tylko 4,26% legitymujących się dyplomem uczelni wyższej (tabela 24). 
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Tabela 24. Zależność pomiędzy przekonaniem respondentów o posiadaniu pracy  
umożliwiającej im podejmowanie wielu samodzielnych decyzji a ich wykształceniem

Stopień, w jakim respondenci zgodzili się ze stwierdzeniem “moja praca 
umożliwia mi podejmowanie wielu samodzielnych decyzji”

Zdecydowanie 
się nie zgadzam Nie zgadzam się Zgadzam się Zdecydowanie 

się zgadzam
Trudno 

powiedzieć

Podstawowe
n = 20

n � 8 8 � 0
% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00% 0,00%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 90

n � 23 44 11 5

% 7,78% 25,56% 48,89% 12,22% 5,56%
Średnie
n = 186

n 16 43 �� 43 8
% 8,60% 23,12% 40,86% 23,12% 4,30%

Wyższe
n = 188

n 8 18 87 71 4
% 4,26% 9,57% 46,28% 37,77% 2,13%

Chi²NW = 46,07; p< 0,0001

Jeśli idzie o kolejny element psychospołecznego środowiska pracy zróżnicowany przez 
poziom wykształcenia respondentów, tj. relacje z przełożonymi, to znów wraz z poprawą 
poziomu wyedukowania poznaniaków lepiej je oceniano. Dotyczyło to opinii badanych 
nt. posiadania przełożonych, którzy pomagają im w wykonywaniu zadań oraz liczących 
się z ich zadaniem. I tak, jeśli zsumować odsetki pracujących przekonanych o posiada-
niu szefów uwzględniających ich zdanie w sytuacjach zawodowych, to o ile dotyczyło 
to tylko blisko dwóch na trzech respondentów z wykształceniem podstawowym i zawo-
dowym (odpowiednio 63,15% i 65,06%), o tyle miało to już miejsce wśród niemal trzech 
na czterech poznaniaków po szkole średniej (72,62%), a nawet nieco częściej niż czterech 
na pięciu magistrów, licencjatów i inżynierów (83,73%). Odwrotne zależności wystąpiły 
w przypadku odsetków respondentów wyrażających w tym względzie przeciwne opi-
nie. I tak, o ile szefa liczącego się z ich zdaniem nie posiadał częściej niż co trzeci pracujący 
mieszkaniec Poznania po szkole podstawowej (36,84%), już nieco częściej niż co piąty po 
zasadniczej zawodowej czy średniej (odpowiednio 22,89% i 20,24%), o tyle dotyczyło to 
już tylko co ok. dziesiątego po szkole wyższej (9,64%). 
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Tabela 25. Zależność pomiędzy przekonaniem respondentów o posiadaniu  
przełożonego, który liczy się z ich zdaniem a ich wykształceniem12

Stopień, w jakim respondenci zgodzili się ze stwierdzeniem “mój przełożony 
liczy się z moim zdaniem”

Zdecydowanie 
się nie zgadzam Nie zgadzam się Zgadzam się Zdecydowanie 

się zgadzam
Trudno 

powiedzieć

Podstawowe
n = 19

n 4 3 11 1 0
% 21,0� 1�,�� ��,8� �,26 0

Zasadnicze 
zawodowe

n = 83

n 4 15 46 8 10

% 4,82 18,0� ��,42 �,64 12,0�
Średnie
n = 168

n 8 �� 100 �� 12
% 4,�6 1�,48 ��,�2 13,10 �,14

Wyższe
n = 166

n 3 13 104 35 11
% 1,81 �,83 62,6� 21,08 6,63

Chi²NW = 28,81; p< 0,01

Te same tendencje wystąpiły, jeśli idzie o przekonania pracujących respondentów o po-
siadaniu przełożonych pomagających im w wykonywaniu zadań. I tak, o ile na tego typu 
wsparcie mógł liczyć tylko co czwarty poznaniak po szkole podstawowej (26,32%), nieco 
częściej niż co trzeci po zasadniczej zawodowej (37,50%), to doświadczał jej już częściej 
niż co drugi z wykształceniem średnim czy wyższym (odpowiednio 54,49% i 58,54%). 
Zależności te prezentuje tabela 26. 

Tabela 26. Zależność pomiędzy przekonaniem respondentów o posiadaniu przełożone-
go, który pomaga im w wykonywaniu zadań a ich wykształceniem13

Stopień, w jakim respondenci zgodzili się ze stwierdzeniem “mój przełożony 
pomaga mi w wykonaniu zadań”

Zdecydowanie 
się nie zgadzam Nie zgadzam się Zgadzam się Zdecydowanie 

się zgadzam
Trudno 

powiedzieć

Podstawowe
n = 19

n 8 � 5 0 0
% 42,11 31,�8 26,32 0 0

Zasadnicze 
zawodowe

n = 80

n 13 33 23 � 4

% 16,2� 41,2� 28,�� 8,�� �,00
Średnie
n = 167

n 18 52 �� 14 �
% 10,�8 31,14 46,11 8,38 3,��

Wyższe
n = 164

n 8 48 �� �0 12
% 4,88 2�,2� 46,34 12,20 �,32

Chi²NW = 36,46; p< 0,001

�� W tabeli oraz opisie nie uwzględniono odpowiedzi “nie dotyczy” na pytanie Q13_5 kwestionariusza HEPRO. Otóż, wykluczono 
tu tych respondentów, którzy nie posiadali przełożonych, bo np. byli pracodawcami lub prowadzili jednoosobowe firmy. Dzięki 
temu uzyskano bardziej czytelny obraz zależności wśród pracujących mieszkańców Poznania posiadających szefów. 
13 W tabeli oraz opisie nie uwzględniono odpowiedzi “nie dotyczy” na pytanie Q13_6 kwestionariusza HEPRO. Otóż, wykluczono 
tu tych respondentów, którzy nie posiadali przełożonych, bo np. byli pracodawcami lub prowadzili jednoosobowe firmy. Dzięki 
temu uzyskano bardziej czytelny obraz zależności wśród pracujących mieszkańców Poznania posiadających szefów. 
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Reasumując, im lepsze wykształcenie pracujących respondentów, tym rzadziej wyko-
nywali oni pracę zawodową wymagającą dużego wysiłku fizycznego czy byli zawodowo 
narażeni na hałas oraz chemikalia, spaliny i gazy, natomiast częściej mieli swobodę przy 
podejmowaniu decyzji oraz przełożonych liczących się z ich zdaniem, a także mogli li-
czyć na pomoc z ich strony. Tak więc w tym kontekście byli zatrudnieni w nieco lepszych 
warunkach zarówno materialnego, jak i psychospołecznego środowiska pracy. 

Środowisko zamieszkania

Analizy statystyczne wykazały istnienie kilku istotnych statystycznie zależności (przy 
p< 0,01) pomiędzy poziomem wykształcenia badanych mieszkańców Poznania a częstością 
uczęszczania przez nich do różnorodnych obiektów infrastruktury miejskiej. Wśród tych za-
leżności na uwagę zasługują szczególnie dwie, w których wraz ze zmianą poziomu wykształ-
cenia dało się zaobserwować wyraźne tendencje. I tak, dotyczyło to kwestii chodzenia re-
spondentów do kin/ teatrów oraz korzystania przez nich ze środków komunikacji miejskiej. 

Jeśli idzie o wymienione obiekty kulturalno-rozrywkowe, to po zsumowaniu odsetków 
respondentów deklarujących uczęszczania tam w każdej z trzech kategorii częstotliwości 
(tj. raz lub kilka razy na tydzień, raz lub dwa razy w miesiącu, rzadziej) okazało się, że ge-
neralnie wraz ze wzrostem stopnia wyedukowania poznaniaków chętniej podejmowano 
takie zachowania. I tak, o ile dotyczyło to tylko trzech na dziesięć osób z wykształceniem 
podstawowym (30,81%), czy niemal połowy po szkole zasadniczej (45,56%), o tyle miało 
to już miejsce w przypadku niemal siedmiu na dziesięciu mieszkańców Poznania po szko-
le średniej (69,29%) czy nawet trzech na czterech legitymujących się dyplomem uczelni 
wyższej (75,00%) – tabela 27. 

Tabela 27. Zależność pomiędzy częstotliwością uczęszczania przez respondentów  
do kin/teatrów w okolicy zamieszkania a ich wykształceniem

Częstotliwość uczęszczania przez respondentów do kin/teatrów w okolicy ich 
zamieszkania

Raz lub 
kilka razy na 

tydzień

Raz lub 
dwa razy na 

miesiąc
Rzadziej Nigdy Usługa nie 

jest dostępna
Trudno 

powiedzieć

Podstawowe
n = 124

n � 28 29 49 10 �

% 4,84% 22,58% 23,39% 39,52% 8,06% 1,61%
Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n 0 25 57 86 11 1

% 0,00% 13,89% 31,67% 47,78% 6,11% 0,56%
Średnie
n = 446

n 14 92 203 103 28 �

% 3,14% 20,63% 45,52% 23,09% 6,28% 1,35%
Wyższe
n = 260

n 11 �� 117 44 �0 1

% 4,23% 25,77% 45,00% 16,92% 7,69% 0,38%
Chi²NW = 85,86; p< 0,00001

Natomiast odwrotne zależności wystąpiły w przypadku korzystania przez responden-
tów w ich okolicy ze środków komunikacji miejskiej. Otóż, wraz ze wzrostem poziomu 
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wykształcenia rzadziej podejmowano takie zachowania. I tak, po zsumowaniu odsetków 
osób jeżdżących miejskimi autobusami i tramwajami w każdej z trzech kategorii często-
tliwości okazało się, że dotyczyło to dziewięciu na dziesięć poznaniaków po szkole pod-
stawowej (90,32%), ośmiu na dziesięciu po zasadniczej zawodowej (80,55%), ale już około 
trzech na czterech po średniej czy wyższej (odpowiednio 77,66% i 73,77%) – tabela 28. 

Tabela 28. Zależność pomiędzy częstotliwością korzystania przez respondentów  
z środków komunikacji miejskiej w okolicy zamieszkania a ich wykształceniem

Częstotliwość korzystania przez respondentów z środków transportu publicznego 
w okolicy ich zamieszkania

Raz lub 
kilka razy na 

tydzień

Raz lub 
dwa razy na 

miesiąc
Rzadziej Nigdy Usługa nie 

jest dostępna
Trudno 

powiedzieć

Podstawowe
n = 124

n 92 14 � 10 0 �
% 74,19% 11,29% 4,84% 8,06% 0,00% 1,61%

Zasadnicze 
zawodowe

n = 180

n 97 24 24 35 0 0

% 53,89% 13,33% 13,33% 19,44% 0,00% 0,00%
Średnie
n = 446

n 300 40 51 53 0 �
% 67,26% 8,97% 11,43% 11,88% 0,00% 0,45%

Wyższe
n = 260

n 122 28 42 65 1 �
% 46,92% 10,77% 16,15% 25,00% 0,38% 0,77%

Chi²NW = 60,00; p< 0,00001

8.4. Sytuacja finansowa respondentów

W badaniu HEPRO status materialny respondentów sprawdzono poprzez pytanie do-
tyczące częstotliwości, z jaką mieli oni trudności w opłacaniu rachunków (np. za czynsz, 
elektryczność, telefon) – Q_52. I tak: 

- osoby mające tego typu problemy w każdym miesiącu opisane są w tabelach jako: 
“mający znaczne trudności finansowe”,

- osoby mające tego typu problemy z mniejszą częstotliwością określone są w tabelach 
jako: “mający trudności finansowe”,

- osoby nieborykające się w ogóle z tego typu problemami scharakteryzowano w tabe-
lach jako: “nie mający trudności finansowych”.

8.4.1. Sytuacja finansowa a samoocena stanu zdrowia i samopoczucia

Sytuacja finansowa respondentów okazała się czynnikiem wpływającym na szereg 
elementów związanych z oceną stanu zdrowia.

W pierwszym rzędzie widoczne było, że osoby  mające trudności finansowe gorzej 
oceniały swój stan zdrowia w znaczeniu ogólnym, jak i jego wymiar funkcjonalny. Jako 
bardzo dobre lub dobre swoje zdrowie postrzegała ok. 1/4 osób mających duże trudności 
finansowe, ponad 55% osób mających umiarkowane problemy i ponad 60% tych, którzy 
nie mieli trudności z opłacaniem rachunków. Jako bardzo złe swoje zdrowie opisywało 
ok. 11% osób mających co miesiąc kłopot z płaceniem rachunków, i ok. 2% respondentów 
w pozostałych grupach. 
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Jako sprzyjające realizowaniu planów swoje samopoczucie oceniło 27% osób najgorzej 
sytuowanych, 52% osób mających trudności i ponad 58% respondentów w najlepszej 
sytuacji materialnej. Z pogarszaniem się sytuacji finansowej rosła grupa osób stwier-
dzających, że samopoczucie prawie nigdy nie pozwala im na realizowanie zamierzeń.  
Szczegółowo wyniki zaprezentowano w tabeli 1 i 2. 

Tabela 1. Wpływ sytuacji materialnej na samoocenę stanu zdrowia

Samoocena ogólnego stanu zdrowia

Bardzo 
dobrze Dobrze Nieźle Źle Bardzo źle Trudno 

powiedzieć
mający znaczne 

trudności 
finansowe

n = 37

n 5 4 8 16 4 0

% 13,51% 10,81% 21,62% 43,24% 10,81% 0,00%
mający  

trudności 
finansowe

n = 145

n 16 63 40 �� 3 1

% 11,03% 43,45% 27,59% 15,17% 2,07% 0,69%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 117 378 �0� 98 �0 3

% 14,23% 45,99% 25,06% 11,92% 2,43% 0,36%

Chi²NW = 38,77; p< 0,0001

Tabela 2. Zależność pomiędzy sytuacją finansową a wymiarem funkcjonalnych samopoczucia

Samopoczucie sprzyjające realizacji tego, na co ma się ochotę

Najczęściej TAK TAK, czasami NIE, prawie nigdy Trudno powiedzieć
mający znaczne 

trudności 
finansowe

n = 37

n 10 11 16 0

% 27,03% 29,73% 43,24% 0,00%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n �� 45 19 5

% 52,41% 31,03% 13,10% 3,45%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 483 248 79 12

% 58,76% 30,17% 9,61% 1,46%

Chi²NW = 33,70; p< 0,0001

Osoby w trudnej i bardzo trudnej sytuacji materialnej częściej wskazywały na wy-
stępowanie w dużym  nasileniu stresu w życiu codziennym (ok. połowa tej grupy), na-
tomiast rzadziej zdarzało się to grupie respondentów z umiarkowanymi problemami 
(36,5%wskazań) i tych bez trudności finansowych – nieco ponad 23% wskazań. Prawie 
nigdy stresu nie odczuwała ponad 1/4 tych, którzy nie mieli trudności materialnych; po-
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nad 17% pytanych mających umiarkowane trudności oraz zaledwie co dziesiąty respon-
dent w trudnym położeniu finansowym. Szczegółowo wyniki analizy ukazano tabeli 3.

Tabela 3. Zależność pomiędzy sytuacją finansową respondentów a odczuwaniem stresu

Uskarżanie się na stres w życiu codziennym

TAK, często TAK, czasami NIE, prawie nigdy Trudno powiedzieć
mający znaczne 

trudności 
finansowe

n = 37

n 18 14 4 1

% 48,65% 37,84% 10,81% 2,70%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 53 �� 25 0

% 36,55% 46,21% 17,24% 0,00%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 192 405 211 14

% 23,36% 49,27% 25,67% 1,70%

Chi²NW = 27,00; p< 0,001

Osoby mające problemy zdrowotne wraz z pogarszaniem się sytuacji finansowej częś-
ciej wskazywały, ze ich stan w znacznym stopniu ogranicza normalne codzienne funk-
cjonowanie, co ukazano w tabeli 4. Respondenci z najbardziej upośledzonej materialnie 
grupy dwa razy częściej twierdzili, że zły stan zdrowia ich ogranicza (80%) niż ci, z lepiej 
radzących sobie grup (ok. 40% wskazań). Także znacznie częściej w tej grupie pytani 
twierdzili, że w okresie dwóch tygodni przed badaniem HEPRO ich stan zdrowia spra-
wiał im trudności w normalnym funkcjonowaniu, co ukazano w tabeli 5. 

Tabela 4. Zależność pomiędzy sytuacją finansową a występowaniem ograniczeń  
w codziennym funkcjonowaniu na skutek choroby, niepełnosprawności  

czy innej dolegliwości 

Stopień ograniczenia wykonywania pracy i normalnych zajęć na skutek choroby, 
niepełnosprawności

Znaczny Niewielki Nie ma ograniczeń Trudno powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 18 3 1 0

% 81,82% 13,64% 4,55% 0,00%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n �� 30 � 1

% 41,27% 47,62% 9,52% 1,59%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 120 112 55 10

% 40,40% 37,71% 18,52% 3,37%

Chi²NW = 20,10; p< 0,01
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Tabela 5. Spowodowana chorobą lub urazem niemożliwość/trudność w wykonywaniu 
przez respondentów w ciągu 2 tyg. przed badaniem codziennych czynności  

w zależności od sytuacji finansowej

Spowodowana chorobą lub urazem niemożliwość / trudność w wykonywaniu 
przez respondentów w ciągu 2 tyg. przed badaniem codziennych czynności

TAK NIE Trudno powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n �� 15 0

% 59,46% 40,54% 0,00%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 37 105 3

% 25,52% 72,41% 2,07%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 157 658 �

% 19,10% 80,05% 0,85%

Chi²NW = 31,26; p< 0,00001

Wydaje się zrozumiałym, że elementy badania odnoszące się do samopoczucia psy-
chicznego respondentów były powiązane z sytuacją finansową. Im gorsza była ta sytua-
cja tym wyższy odczuwany poziom nerwowości, lęku, smutku, nadmiernego zmartwie-
nia czy braku nadziei na przyszłość. Ponadto osoby gorzej radzące sobie pod względem 
finansowym częściej uskarżały się na odczuwanie zmęczenia i wyczerpania, a rzadziej 
przeżywały poczucie bycia pełnym życia i dużej energii. Szczegółowo zależności te uka-
zano w tabelach 6 – 14. 

Jeśli idzie o nerwowość i wewnętrzny niepokój, to wcale nie odczuwało go 19% ma-
jących trudności i ponad 1/3 osób w dobrej sytuacji materialnej – bardzo silnie emocje 
te dokuczały częściej niż co 5. osobie ze znacznymi kłopotami i ok. 7% respondentów 
w pozostałych grupach.  Ilustruje to tabela poniżej. 
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Tabela 6. Zależność pomiędzy sytuacją finansową respondentów a odczuwaniem  
przez nich wewnętrznego niepokoju i nerwowości

Stopień odczuwania nerwowości i wewnętrznego niepokoju w ciągu 1 tyg. przed 
badaniem

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n � 8 13 8 1

% 18,92% 21,62% 35,14% 21,62% 2,70%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 37 64 34 10 0

% 25,52% 44,14% 23,45% 6,90% 0,00%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 288 346 120 57 11

% 35,04% 42,09% 14,60% 6,93% 1,34%

Chi²NW = 33,41; p< 0,00001

Podobnie lęk – odczuwało go silnie ponad 13% mających trudności o poważnym cha-
rakterze, 6% osób z trudnościami finansowymi i 3% niemających takich kłopotów. Wcale 
lęku nie odczuwało prawie ponad 43% mających kłopoty, ponad 57% mających znaczne 
trudności i prawie 674% osób niemających ich w ogóle. 

Tabela 7. Zależność pomiędzy sytuacją finansową respondentów a odczuwaniem  
przez nich lęku

Stopień odczuwania lęku w ciągu 1 tyg. przed badaniem

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 16 8 � 5 1

% 43,24% 21,62% 18,92% 13,51% 2,70%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 83 32 19 9 �

% 57,24% 22,07% 13,10% 6,21% 1,38%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 550 177 58 28 9

% 66,91% 21,53% 7,06% 3,41% 1,09%

Chi²NW = 21,57; p< 0,01

Brak nadziei na przyszłość najsilniej dokuczał osobom mającym najgorszą sytuację fi-
nansową – odczuwała go bardzo prawie 13,5% pytanych z tej grupy, podczas gdy w gru-
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pie o umiarkowanych trudnościach odsetek tego rodzaju wskazań spadał do ok. 10%,  
a u najlepiej radzących sobie finansowo respondentów było to tylko nieco ponad 4% od-
powiedzi. Rosła wyraźnie grupa osób nieodczuwających tego rodzaju braku – od ok. 22% 
wśród osób najgorzej radzących sobie finansowo do ponad 63% wśród tych nie mających 
trudności z płaceniem rachunków, co ilustruje szczegółowo tabela 8. 

Tabela 8. Zależność pomiędzy sytuacją finansową respondentów a odczuwaniem  
przez nich braku nadziei na przyszłość

Stopień odczuwania braku nadziei na przyszłość w ciągu 1 tyg. przed badaniem

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 8 9 14 5 1

% 21,62% 24,32% 37,84% 13,51% 2,70%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n �� 41 19 15 3

% 46,21% 28,28% 13,10% 10,34% 2,07%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 518 176 75 35 18

% 63,02% 21,41% 9,12% 4,26% 2,19%

Chi²NW = 49,16; p< 0,00001

Smutek oraz nadmierne zmartwienie częściej dotykał osoby mające trudności – odpo-
wiednio ok. 13,5% i 16,22% wskazań charakteryzujących stopień odczuwania wymienio-
nych emocji jako “bardzo” nasilony, wobec ok. 3% i 5% takich wskazań w grupie respon-
dentów niemających trudności finansowych. Jednocześnie wcale smutku nie odczuwało 
ponad 46% a nadmiernego zmartwienia ok. 53% uczestników badania niemających trud-
ności finansowych wobec ok. 27% w obu przypadkach spośród tych, którzy mieli kłopoty 
z płaceniem podstawowych rachunków co miesiąc. Zależności te przedstawiono w tabe-
lach 9 oraz 10. 
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Tabela 9. Zależność pomiędzy sytuacją finansową respondentów  
a odczuwaniem przez nich smutku

Stopień odczuwania smutku w ciągu 1 tyg. przed badaniem

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 10 10 12 5 0

% 27,03% 27,03% 32,43% 13,51% 0,00%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 53 64 13 13 �

% 36,55% 44,14% 8,97% 8,97% 1,38%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 379 334 73 28 8

% 46,11% 40,63% 8,88% 3,41% 0,97%

Chi²NW = 33,32; p< 0,0001

Tabela 10. Zależność pomiędzy sytuacją finansową respondentów a odczuwaniem przez 
nich nadmiernego zmartwienia

Stopień odczuwania nadmiernego zmartwienia w ciągu 1 tyg. przed badaniem

Wcale Trochę Dość mocno Bardzo Trudno 
powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 10 � 15 � 0

% 27,03% 16,22% 40,54% 16,22% 0,00%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 63 47 �0 9 �

% 43,45% 32,41% 13,79% 6,21% 4,14%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 439 256 �� 42 9

% 53,41% 31,14% 9,25% 5,11% 1,09%

Chi²NW = 43,54; p< 0,00001

Pozytywne odczucie takie jak bycie pełnym życia rzadziej zdarzały się osobom mają-
cym kłopoty finansowe, co zilustrowano w tabeli 11. 
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Tabela 11. Zależność pomiędzy sytuacją finansową respondentów a odczuwaniem  
przez nich pełni życia

Częstość odczuwania pełni życia

Przez cały 
czas

Przez 
większość 

czasu
Czasami Rzadko Nigdy Trudno 

powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 4 � 14 8 5 0

% 10,81% 16,22% 37,84% 21,62% 13,51% 0,00%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 15 55 40 �� � �

% 10,34% 37,93% 27,59% 17,93% 4,83% 1,38%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 98 376 216 95 29 8

% 11,92% 45,74% 26,28% 11,56% 3,53% 0,97%

Chi²NW = 24,56; p< 0,01

Zmęczenie przez cały czas towarzyszyło ponad 16% osób z dużymi trudnościami fi-
nansowymi oraz ok. 5% osób nie mających trudności z opłatami. Widoczna jest tu ten-
dencja wskazująca na przyrost odczuwania zmęczenia wraz z pogarszaniem się sytuacji 
materialnej badanych. 

Tabela 12. Zależność pomiędzy sytuacją finansową respondentów a odczuwaniem  
przez nich wyczerpania

Częstość odczuwania zmęczenia

Przez cały 
czas

Przez 
większość 

czasu
Czasami Rzadko Nigdy Trudno 

powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n � 14 15 1 0 1

% 16,22% 37,84% 40,54% 2,70% 0,00% 2,70%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 10 28 �0 30 � 1

% 6,90% 19,31% 48,28% 20,69% 4,14% 0,69%
nie mający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 41 127 437 163 51 3

% 4,99% 15,45% 53,16% 19,83% 6,20% 0,36%

Chi²NW = 32,13; p< 0,001
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8.4.2. Sytuacja finansowa a choroby i leczenie

Jeśli idzie o występowanie chorób wśród mieszkańców Poznania, to jak wykazały ana-
lizy statystyczne, trzy grupy respondentów wyróżnione ze względu na ich sytuację ma-
terialną były zróżnicowane w sposób istotny tylko w przypadku występowania astmy, 
depresji oraz ostrych bólów głowy/ migreny. Generalnie rzecz biorąc, wraz z poprawą 
sytuacji materialnej malały odsetki osób uskarżających się na nie. Zależności te prezentu-
ją tabele 13 – 15. 

I tak, jeśli idzie o astmę, to doświadczał jej (aktualnie lub w przeszłości) aż prawie co 
piąty respondent z najbiedniejszej grupy (21,62%), ale już tylko co dwunasty z pośredniej 
grupy wyróżnionej ze względu na status materialny (8,28%) czy nawet co około dwu-
dziesty pierwszy z najlepiej sytuowanej (4,74%) – tabela 13.

Tabela 13. Występowanie astmy a sytuacja materialna respondentów

Występowanie astmy w populacji badanej

NIE, nigdy TAK, w przeszłości TAK, obecnie Trudno powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 29 0 8 0

% 78,38% 0,00% 21,62% 0,00%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 133 8 4 0

% 91,72% 5,52% 2,76% 0,00%
nie mający 
trudności 

finansowych
n = 822

n ��� 13 �� �

% 94,53% 1,58% 3,16% 0,73%

Chi²NW = 27,77; p< 0,001

W przypadku depresji zaobserwowano podobne zależności. I tak, w kolejnych gru-
pach poznaniaków wyróżnionych ze względu na sytuację finansową malały odsetki osób 
cierpiących na tę chorobę psychiczną. Był to bowiem przeszły lub aktualny problem zdro-
wotny aż 43,25% respondentów mających problemy z opłacaniem rachunków w każdym 
miesiącu, 25,52% osób posiadających je co najwyżej kilka razy w roku i już tylko 13,62% 
w ogóle ich niedoświadczających (tabela 14). 
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Tabela 14. Występowanie depresji a sytuacja materialna respondentów

Występowanie depresji w populacji badanej

NIE, nigdy TAK, w przeszłości TAK, obecnie Trudno powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 19 3 13 �

% 51,35% 8,11% 35,14% 5,41%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 105 12 25 3

% 72,41% 8,28% 17,24% 2,07%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n �00 44 68 10

% 85,16% 5,35% 8,27% 1,22%

Chi²NW = 35,11; p< 0,0001

W przypadku ostrych dolegliwości bólowych głowy/migren, jeśli zsumować odsetki 
osób doświadczających ich w przeszłości i obecnie, to okazuje się, że uskarżał się na nie 
nieco częściej niż co drugi najgorzej sytuowany poznaniak (54,05%), ale już tylko nieco 
częściej niż co trzeci z kolejnej grupy (35,86%) czy mniej więcej co czwarty o najlepszej 
sytuacji materialnej (26,88%) – tabela 15. 

Tabela 15. Występowanie ostrych bólów głowy/ migreny a sytuacja materialna  
respondentów

Występowanie ostrych bólów głowy/ migreny w populacji badanej

NIE, nigdy TAK, w przeszłości TAK, obecnie Trudno powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 17 5 15 0

% 45,95% 13,51% 40,54% 0,00%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 91 19 33 �

% 62,76% 13,10% 22,76% 1,38%
nie mający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 589 93 128 12

% 71,65% 11,31% 15,57% 1,46%

Chi²NW = 18,43; p< 0,01

Jeśli idzie o proces leczenia, to sytuacja materialna respondentów zróżnicowała tyl-
ko jeden jego element spośród tych, o które pytano poznaniaków w trakcie wywiadu 
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kwestionariuszowego. Idzie tu o zażywanie leków przeciwbólowych innych niż środki 
przeciw bólom stawów, kości i mięśni w ciągu dwóch tygodni przed sondażem HEPRO. 
Jak widać w tabeli 16, zdecydowanie częściej przyjmowali je najlepiej sytuowani miesz-
kańcy Poznania. Dotyczyło to bowiem nieco częściej niż dwóch na trzech osób z tej gru-
py (68,00%) i już tylko nieco ponad połowy respondentów z dwóch biedniejszych grup 
(54,05% badanych ze znacznymi problemami finansowymi i 55,17% z grupy pośredniej). 

Tabela 16. Zażywanie leków przeciwbólowych (innych niż środki przeciw bólom  
stawów, kości i mięśni) a sytuacja materialna respondentów

Zażywanie leków przeciwbólowych (innych niż środki przeciw bólom stawów, 
kości i mięśni) w ciągu 2 tyg. przed badaniem

TAK NIE

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n �0 17

% 54,05% 45,95%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 80 65

% 55,17% 44,83%
nie mający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 559 263

% 68,00% 32,00%

Chi²NW = 10,95; p< 0,01

8.4.3. Sytuacja finansowa a zachowania zdrowotne

Sytuacja finansowa okazała się być skorelowana zaledwie z kilkoma aspektami stylu 
życia i codziennego funkcjonowania wśród mieszkańców Poznania. Główne różnice do-
tyczyły palenia papierosów, wskaźnika masy ciała, poczucia wsparcia i samotności oraz 
stopnia zaufania do systemu pomocy społecznej. 

Osoby mające największe trudności finansowe okazały się być jednocześnie najczęściej 
palącymi. Codziennie po papierosy w tej grupie sięgała ponad połowa zapytanych, nigdy 
nie paliło zaledwie 27% . W grupie niemających trudności finansowych osób proporcje 
były niemal odwrócone – codziennie paliło mniej niż 28% pytanych, nigdy po papierosa 
nie sięgnęła ponad połowa tej grupy. Dokładnie odsetki palących w poszczególnych gru-
pach przedstawiono w tabeli 17. 
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Tabela 17. Odsetek osób palących w zależności od sytuacji finansowej

Częstość palenia przez respondentów

TAK, 
codziennie

TAK, co 
najmniej raz 
w tygodniu

TAK, ale 
rzadko

TAK, ale 
rzuciłem 
palenie

NIE, nigdy 
nie paliłem

Trudno 
powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 19 0 1 � 10 19

% 51,35% 0,00% 2,70% 18,92% 27,03% 51,35%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 71 3 � 19 50 71

% 48,97% 2,07% 1,38% 13,10% 34,48% 48,97%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n ��� 5 21 143 427 ���

% 27,49% 0,61% 2,55% 17,40% 51,95% 27,49%

Chi²NW = 38,36; p< 0,0001

Wraz z pogarszaniem się sytuacji finansowej malał odsetek respondentów, których 
indeks masy ciała mieścił się normie. O ile wśród pytanych niemających kłopotów fi-
nansowych i wśród tych umiarkowanymi trudnościami ponad 52% uczestników badania 
miała wagę w normie, to w najgorzej radzącej sobie grupie było to ok. 31%. Także osób 
z nadwaga i otyłych najwięcej było w grupie najuboższej, co przedstawiono w szczegó-
łach w poniższej tabeli. 

Tabela 18. Wskaźnik masy ciała w zależności od sytuacji finansowej 

Wskaźnik masy ciała (BMI)

Niedowaga Norma Nadwaga Otyłość 1 st.  Otyłość 2 st. 

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 1 11 15 5 4

% 2,78% 30,56% 41,67% 13,89% 11,11%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 10 74 43 12 3

% 7,04% 52,11% 30,28% 8,45% 2,11%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 28 429 ��� 84 11

% 3,42% 52,44% 32,52% 10,27% 1,34%

Chi²NW = 18,19; p< 0,01
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Osoby mające większe problemy finansowe były częściej przekonane, że nie mogą 
w razie potrzeby liczyć na pomoc innych ludzi. Ponad 8% mających znaczne trudności 
finansowe ankietowanych uznało, że otoczenie by im nie pomogło; w grupie niemającej 
kłopotów  z opłatami było to ok. 2% osób. Lepiej radzący sobie materialnie znacznie częś-
ciej byli pewni, że mogą liczyć na swoje otoczenie – zdecydowanie przekonanych było 
o tym ponad 78% pytanych z tej grupy, podczas gdy w grupach gorzej sobie radzących 
odsetki spadały do ok. 67%. Dokładnie przedstawiono to w tabeli 19.

Tabela 19. Zależność pomiędzy sytuacją finansową a możliwością liczenia  
na pomoc otoczenia w razie potrzeby

Możliwość liczenia w razie choroby na pomoc innych osób  
w codziennych sprawach

Zdecydowanie TAK Raczej TAK NIE Trudno powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 25 9 3 0

% 67,57% 24,32% 8,11% 0,00%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 98 37 9 1

% 67,59% 25,52% 6,21% 0,69%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 642 156 14 10

% 78,10% 18,98% 1,70% 1,22%

Chi²NW = 17,03; p< 0,01

Także samotność znacznie częściej dokuczała osobom z trudnościami finansowymi 
– przyznawało się do jej częstego odczuwania 16% najgorzej i ok. 4% najlepiej radzących 
sobie materialnie respondentów. Nigdy zaś nie odczuwało jej odpowiednio: 38% i 43% 
wspomnianych grup. Ilustrację tego zjawiska stanowi tabela 20. 
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Tabela 20. Zależność pomiędzy sytuacją finansową a odczuwaniem samotności

Częstość bycia samemu, mimo że wolałoby się spędzać czas  
w towarzystwie innych ludzi

Często Czasami Rzadko NIE Trudno 
powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n � 3 14 14 0

% 16,22% 8,11% 37,84% 37,84% 0,00%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 11 42 41 48 3

% 7,59% 28,97% 28,28% 33,10% 2,07%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 35 198 212 357 �0

% 4,26% 24,09% 25,79% 43,43% 2,43%

Chi²NW = 22,20; p< 0,01

Ocena wiarygodności pomocy społecznej uzależniona była od poziomu dochodów. 
Wraz z poprawą warunków materialnych spadała ilość odpowiedzi wskazujących na brak 
zaufania do wspomnianej instytucji (od ponad 40% w grupie z największymi trudnościa-
mi, poprzez nieco ponad połowę tego odsetka w grupie z umiarkowanymi trudnościa-
mi do ok. 13% w najlepiej radzącej sobie finansowo populacji mieszkańców Poznania). 
Istotny jest tu także znaczący odsetek odpowiedzi wskazujących, że respondentom trud-
no było ocenić swój stosunek do poszczególnych instytucji czy systemów, wzrastający 
z polepszaniem się sytuacji finansowej respondentów.

Tabela 21. Zależność pomiędzy stopniem zaufania do pomocy społecznej  
a sytuacją finansową 

Stopień zaufania do pomocy społecznej

Mam duże 
zaufanie

Mam dość duże 
zaufanie

Mam małe 
zaufanie

Wcale nie mam 
zaufania

Trudno 
powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 0 � 9 15 �

% 0,00% 16,22% 24,32% 40,54% 18,92%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 3 �0 41 31 50

% 2,07% 13,79% 28,28% 21,38% 34,48%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 23 129 237 100 333

% 2,80% 15,69% 28,83% 12,17% 40,51%

Chi²NW = 27,75; p< 0,001
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8.4.4. Sytuacja finansowa a środowisko pracy i zamieszkania

Środowisko pracy

Należy podkreślić, iż nie zaobserwowano żadnych istotnych statystycznie zależności 
(przy p< 0,01) pomiędzy sytuacją materialną przebadanych mieszkańców Poznania a 
sposobem wykonywania przez nich pracy zawodowej, jak również jakością materialnego 
oraz psychospołecznego środowiska pracy. 

Środowisko zamieszkania

Analizy statystyczne wykazały, iż sytuacja materialna poznaniaków biorących udział 
w badaniu HEPRO była czynnikiem istotnie różnicującym ich opinie nt. jakości środo-
wiska zamieszkania w zakresie zanieczyszczenia atmosfery (tabela 22) oraz poziomu 
bezpieczeństwa/ spokoju w ich najbliższej okolicy (tabela 23), a także dostępu do zajęć 
rekreacyjnych (tabela 24) i częstości uczęszczania do nich (tabela 25). Należy podkreślić, 
iż w każdym z tych przypadków im lepszy status materialny, tym badani lepiej oceniali 
swoją okolicę oraz częściej korzystali z dostępnych tam placówek sportowych.

Jeśli idzie o zanieczyszczenie atmosfery w okolicy zamieszkania poznaniaków, to jak 
widać w tabeli 22, niezadowolenie respondentów w tym względzie malało wraz z popra-
wianiem się ich sytuacji materialnej. I tak, o ile negatywną opinię w tym zakresie wyraziło 
blisko dwóch na trzech badanych z najbiedniejszej grupy (64,86%), połowa z pośredniej 
grupy wyróżnionej ze względu na sytuację materialną (50,34%), o tyle na zanieczyszcze-
nie atmosfery w okolicy zamieszkania narzekało już tylko czterech na dziesięciu najlepiej 
sytuowanych (38,32%).

Tabela 22. Zależność pomiędzy opiniami respondentów nt. zanieczyszczenia atmosfery 
w okolicy zamieszkania a ich sytuacją materialną

Opinie respondentów nt. zanieczyszczenia atmosfery ich okolicy zamieszkania

TAK NIE Trudno powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 24 12 1

% 64,86% 32,43% 2,70%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 73 68 4

% 50,34% 46,90% 2,76%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 315 473 34

% 38,32% 57,54% 4,14%

Chi²NW = 16,31; p< 0,01
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Jeśli idzie o przekonanie na temat zamieszkiwania bezpiecznej i spokojnej okolicy, to 
znowu im lepszy status finansowy respondentów, tym rzadziej wyrażano negatywne 
opinie, a rosły odsetki badanych wyrażających się pozytywnie w tym względzie. I tak, jak 
prezentuje poniższa tabela, o ile zadowolenie z bezpieczeństwa najbliższej okolicy cha-
rakteryzowało tylko niemal czterech na dziesięciu poznaniaków często mających kłopoty 
finansowe (37,84%), o tyle dotyczyło to już nieco ponad połowy respondentów posiada-
jących takie problemy tylko od czasu do czasu (53,79%) czy już aż blisko dwóch na trzech 
z najlepiej sytuowanej grupy (64,96%). 

Tabela 23. Zależność pomiędzy opiniami respondentów nt. zamieszkiwania spokojnej/
bezpiecznej okolicy a ich sytuacją materialną

Opinie respondentów nt. spokoju, bezpieczeństwa w ich okolicy zamieszkania

TAK NIE Trudno powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 14 19 4

% 37,84% 51,35% 10,81%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 78 47 �0

% 53,79% 32,41% 13,79%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 534 187 101

% 64,96% 22,75% 12,29%

Chi²NW = 19,60; p< 0,001

Takie same zależności dotyczyły opinii mieszkańców Poznania na temat dostępu do 
zajęć rekreacyjnych typu sale gimnastyczne, baseny, ścieżki do biegów. Otóż, znów wraz 
z poprawą statusu finansowego badanych obserwowano rosnące odsetki osób przekona-
nych o łatwej dostępności tego typu obiektów w ich okolicy zamieszkania. I tak, zadowo-
lenie w tym względzie wyraził jedynie nieco częściej niż co trzeci poznaniak z najbied-
niejszej grupy (35,14%), już blisko sześciu na dziesięciu z pośredniej grupy respondentów 
wyróżnionych ze względu na sytuację materialną (57,24%) i aż niemal dwie na trzy naj-
bogatsze osoby (65,33%) – tabela 24. 
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Tabela 24. Zależność pomiędzy opiniami respondentów nt. łatwego dostępu do zajęć 
rekreacyjnych w okolicy zamieszkania a ich sytuacją materialną

Opinie respondentów nt. łatwego dostępu do zajęć rekreacyjnych 
(np. sale gimnastyczne, baseny, ścieżki do biegów) w okolicy ich zamieszkania

TAK NIE Trudno powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 13 �0 4

% 35,14% 54,05% 10,81%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 83 45 17

% 57,24% 31,03% 11,72%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 537 210 75

% 65,33% 25,55% 9,12%

Chi²NW = 16,99; p< 0,01

Najlepiej sytuowani mieszkańcy Poznania nie tylko częściej wyrażali zadowolenie 
z łatwego dostępu w ich najbliższej okolicy do obiektów oferujących zajęcia rekreacyjne, 
ale również częściej z nich korzystali. Otóż, jeśli zsumować podane w tabeli 25 odsetki 
respondentów składających deklaracje o odwiedzaniu takich miejsc w każdej z trzech 
kategorii częstotliwości (tj. raz lub kilka razy w tygodniu, raz lub dwa razy w miesiącu, 
rzadziej), to okazuje się, że omawiane zachowanie było podejmowane przez 13,51% po-
znaniaków posiadających problemy materialne w każdym miesiącu, 35,87% osób mają-
cych je rzadziej i 38,93% w ogóle ich niedoświadczających. 
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Tabela 25. Zależność pomiędzy częstotliwością korzystania przez respondentów  
z placówek sportowych w okolicy zamieszkania a ich sytuacją materialną

Częstość uczęszczania przez respondentów do placówek sportowych w ich 
okolicy zamieszkania

Raz lub 
kilka razy 

w tygodniu

Raz lub 
dwa razy 

w miesiącu
Rzadziej Nigdy Usługa nie 

jest dostępna
Trudno 

powiedzieć

mający znaczne 
trudności 
finansowe

n = 37

n 1 0 4 29 3 0

% 2,70% 0,00% 10,81% 78,38% 8,11% 0,00%

mający trudności 
finansowe

n = 145

n 9 9 34 79 12 �

% 6,21% 6,21% 23,45% 54,48% 8,28% 1,38%
niemający 
trudności 

finansowych
n = 822

n 106 55 159 461 30 11

% 12,90% 6,69% 19,34% 56,08% 3,65% 1,34%

Chi²NW = 26,70; p< 0,01

9. Podsumowanie raportu i podstawowe rekomendacje  
do planowania działań prozdrowotnych na rzecz mieszkańców 

Poznania w oparciu o potrzeby zdiagnozowane w badaniu

Samoocena stanu zdrowia i samopoczucia

Uczestnicy badania HEPRO oceniali swój stan zdrowia oraz samopoczucia. W pierw-
szej kolejności poproszono respondentów o ocenę ogólnego stanu zdrowia. Przeważały 
tu oceny dobre i bardzo dobre (niemal 60% odpowiedzi) oraz średnie (1/4 responden-
tów). Następnie respondenci oceniali funkcjonalny wymiar swego samopoczucia po-
przez wskazanie na ile pozwala im ono na realizację indywidualnych celów, planów oraz 
wypełnianie ról społecznych. Niemal 60% osób oświadczyło, że najczęściej samopoczu-
cie pozwalało im na swobodne podejmowanie wszelkiej aktywności, czasami pozwalało 
na realizację własnych zamierzeń 30% pytanych, jako niesprzyjające wcieleniu w życie 
własnych pomysłów zdrowie postrzegało 11% osób. Na ocenę stanu zdrowia wpływały 
wiek, wykształcenie oraz sytuacja materialna. 

Im starsi respondenci, tym mniejszy był odsetek osób oceniających swoje zdrowia 
jako bardzo dobre lub dobre, a większy tych, którzy postrzegali swoje zdrowie jako złe 
i bardzo złe. W najmłodszej kategorii wiekowej (do 24 lat) 30% pytanych określiło ogólny 
stan zdrowia jako bardzo dobry, a połowa jako dobry, wśród najstarszych respondentów 
odsetki te wynosiły odpowiednio: mniej ok. 2% i ok. 20%. Złych oraz bardzo złych ocen 
wśród młodych uczestników było w sumie mniej niż 5%, a u osób powyżej 64 lat po-
nad 38%. Także ocena funkcjonalnego wymiaru samopoczucia, polegająca na wskazaniu 
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jak często samopoczucie sprzyjało realizacji zamierzeń, wskazywała na pogarszanie się 
sytuacji wraz z wiekiem. Najmłodsza grupa respondentów twierdziła, że samopoczucie 
najczęściej pozwalało  na robienie tego, na co się ma ochotę w ponad 80% przypadków, 
podczas gdy już wśród osób w wieku 45 – 54 lat odsetek ten spadał do 45%, a wśród py-
tanych powyżej 64 lat do 1/4. 

Im niższy status edukacyjny, tym gorsze były oceny własnego zdrowia wśród respon-
dentów. Ponad 1/4 osób z wykształceniem podstawowym oraz zasadniczym zawodowym 
określiła swoje zdrowie jako złe lub bardzo złe; podczas gdy podobnie sądziło ok. 15% 
pytanych z wykształceniem średnim i 8% z wyższym. Tylko 8% osób z wykształceniem 
zasadniczym oceniło swój stan zdrowia jako bardzo dobry, podobnie jak ponad 19% osób 
z wykształceniem podstawowym i ponad 13% pytanych z wykształceniem średnim oraz 
ponad 15% z wyższym. Dobrze swój stan zdrowia oceniała ponad połowa respondentów 
z wykształceniem wyższym, ponad  42% z wykształceniem średnim, 40% z wykształ-
ceniem zasadniczym i 35% osób z wykształceniem podstawowym. Oceniając fakt, czy 
samopoczucie sprzyja w samorealizacji najmniej korzystnie na ten temat wypowiadały 
się osoby z wykształceniem zasadniczym, następnie podstawowym, średnim, a najlepiej 
oceniały sytuację osoby z wykształceniem wyższym.

Osoby mające trudności finansowe gorzej oceniały swój stan zdrowia w znaczeniu 
ogólnym, jak i jego wymiar funkcjonalny. Jako bardzo dobre lub dobre swoje zdrowie 
postrzegała ok. 1/4 osób mających duże trudności finansowe, ponad 55% osób mają-
cych umiarkowane problemy i ponad 60% tych, którzy nie mieli trudności z opłacaniem 
rachunków. Jako bardzo złe swoje zdrowie opisywało ok. 11% osób mających co mie-
siąc kłopot z płaceniem rachunków, i ok. 2% respondentów w pozostałych grupach. Za 
sprzyjające realizowaniu planów swoje samopoczucie uznało 27% osób najgorzej sytuo-
wanych, 52% osób mających trudności i ponad 58% respondentów w najlepszej sytuacji 
materialnej. 

Jeśli idzie o odczuwanie stresu w życiu codziennym, to często dotyczyło to ponad 1/4 
badanych, nieco mniej niż połowa doświadczała go czasami, a prawie nigdy niemal co 
czwarty respondent. Kobiety częściej uskarżały się na odczuwanie stresu w życiu codzien-
nym. Nigdy nie odczuwało go ponad 29% mężczyzn i ok. 20% kobiet, natomiast często 
ok. 22% panów i 30% pań. Wraz z wiekiem wrastała częstotliwość jego odczuwania, osią-
gając najwyższe wartości wśród respondentów w wieku średnim - z grupy 45 – 54 lat - 
gdzie zaobserwowano najwyższy odsetek stwierdzeń, że stres często dokucza im w życiu 
codziennym (ponad 1/3 deklaracji) i najniższy wskazań, że stres nigdy im nie dokucza 
– 17%. Około połowa osób w trudnej i bardzo trudnej sytuacji materialnej wskazywała na 
występowanie w dużym nasileniu stresu w życiu codziennym, natomiast rzadziej zda-
rzało się to grupie respondentów z umiarkowanymi problemami (36,5%wskazań) i tych 
bez trudności finansowych – nieco ponad 23% wskazań. 

Ponadto respondenci podawali informacje dotyczące występowania u nich choroby 
lub dolegliwości przewlekłej lub długotrwałego ograniczenia sprawności z różnych przy-
czyn. W badanej grupie prawie 40% osób przyznało, że cierpią na takie przypadłości. 
Dodatkowo ponad 40% tej grupy na skutek swych dolegliwości odczuwała znaczne ogra-
niczenie w wykonywaniu pracy zawodowej oraz normalnych zajęć. 

Kobiety częściej raportowały odczuwanie ograniczeń w normalnym funkcjonowaniu 
na skutek choroby lub urazu w okresie 2 tygodni przed przeprowadzeniem badania (26% 
wskazań u pań wobec 16% u panów). Występowanie chorób i wiążących się z nimi ogra-
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niczeń wzrastało wraz z wiekiem. Wyjątek w tej tendencji stanowiła jedynie najmłodsza 
grupa respondentów (do 24 lat), gdzie więcej osób wskazało na występowanie takich 
dolegliwości niż w grupie starszej (25 - 34 lat). Procent pytanych, u których występowała 
przewlekła choroba lub niepełnosprawność zwiększał się do poniżej 13% do prawie 3/4 
respondentów. Najsilniej występowanie przewlekłej choroby lub niepełnosprawności 
utrudniało funkcjonowanie respondentom z grupy najstarszej (ponad 55% osób powy-
żej 64 lat stwierdziła, że choroba ograniczała ich normalne funkcjonowanie w znacznym 
stopniu), nieco mniej osobom w młodszych kategoriach wiekowych (ok. 1/4 grup 25 – 34 
i 35 – 44 lat odczuwała znaczne ograniczenia), a najmniej osobom najmłodszym (znacz-
ne ograniczenia odczuwał co dziesiąty). Także analiza najbliższej przeszłości (okresu 2 
tygodni przed badaniem) wskazała, że choroby lub urazy uniemożliwiające normalne 
codzienne funkcjonowanie najrzadziej zdarzały się osobom najmłodszym (ok. 11%), a 
ich występowanie zasadniczo wzrastało wraz z wiekiem badanych (do ponad 1/3 grupy 
w przedziale wiekowym powyżej 64 lat). Osoby mające problemy zdrowotne wraz z po-
garszaniem się sytuacji finansowej częściej wskazywały, że ich stan w znacznym stopniu 
ogranicza normalne codzienne funkcjonowanie. Respondenci z najbardziej upośledzonej 
materialnie grupy dwa razy częściej twierdzili, że zły stan zdrowia ich ogranicza (80%) 
niż ci, z lepiej radzących sobie grup (ok. 40% wskazań). 

Poza funkcjonowaniem fizycznym ocenie poddano także wymiar psychologiczny sa-
mopoczucia badanych. Uwzględniono tutaj występowanie nerwowości i wewnętrznego 
niepokoju, lęku, braku nadziei na przyszłość, smutku oraz nadmiernego zmartwienia a 
także częstotliwość występowania wyczerpania i zmęczenia. Ponadto badano odczuwa-
nie poczucia dużej energii i bycia pełnym życia.  

W okresie 7 dni przez zadaniem pytania nerwowość oraz poczucie wewnętrznego nie-
pokoju bardzo dokuczało 8% respondentów, dość mocno 17%, a 42% trochę, natomiast 
1/3 badanych nie odczuwała tych emocji w ostatnim tygodniu przed sondażem. 

Jeśli idzie o odczuwanie lęku, to dość mocno lub bardzo dokuczał on 12% osób, 64% 
zaś nie czuła go wcale. Brak nadziei na przyszłość był odczuciem towarzyszącym w ciągu 
tygodnia przed badaniem w dużym nasileniu 5% respondentów, dość mocno dokuczał 
zaś 11%. Niemal 60% badanych w ogóle nie uskarżało się na to odczucie. Smutek odczu-
wał bardzo silnie co dwudziesty badany, a w stopniu dość mocnym co dziesiąty; 44% 
respondentów uczucie to nie dokuczyło wcale. Nadmierne zmartwienie bardzo czuło 
6% badanych, dość mocno 11%, natomiast nie odczuwało go wcale 51% respondentów. 
Wśród respondentów 5% czuło się wyczerpanymi przez cały czas, a 13% przez większość 
czasu; czasem wyczerpanie “dopadało” 43% osób, rzadko zaś odczuwała je ponad 1/4 py-
tanych. Częściej niż co dziesiąta osoba nie czuła się wyczerpana wcale w badanym okre-
sie. Zmęczenie natomiast przez cały czas towarzyszyło 6% badanych, a przez większość 
czasu 17%. Ponad połowa respondentów deklarowała, że czuła się zmęczona czasem, nie-
mal co piąta osoba rzadko, a 6% nigdy. Pozytywne odczucia takie jak poczucie bycia peł-
nym życia przez cały czas lub jego większość towarzyszyło ponad połowie respondentów 
z Poznania, czasami ponad 1/3, natomiast nigdy nie przydarzyło się 13% ankietowanych. 
Podobny rozkład odpowiedzi zaobserwowano w związku z pytaniem o odczuwanie po-
siadania dużej energii.

Panie wyraźnie częściej odczuwały nerwowość oraz niepokój. Bardzo dokuczał on pra-
wie co dziesiątej kobiecie i co piątemu mężczyźnie, natomiast  dość mocno 12% panów 
i ponad 20% pań. Różnice w odczuwaniu lęku były jeszcze bardziej wyraźne - bardzo 
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dokuczał on niespełna 2% pytanych mężczyzn i ponad 65 kobiet, a dość mocno mniej niż 
5% panów i ponad 11% pań. Podobne różnice zaobserwowano w odniesieniu do odczu-
wania braku nadziei na przyszłość. Nadmierne zmartwienie rzadziej dokuczało panom 
– wcale nie odczuwało go ponad 59% respondentów i 15% mniej kobiet. Panie częściej 
wskazywały na odczuwanie nadmiernego zmartwienia dość mocno lub bardzo – odpo-
wiednio ponad 13% i niemal 8% wskazań u kobiet wobec ok. 8% i 3% wśród mężczyzn. 
Posiadania dużej energii nigdy nie odczuło ok. 3% respondentów obu płci, rzadko zaś  
u 11% mężczyzn i 18% kobiet, a niemal dokładnie odwrotne odsetki wskazywały na wy-
stępowanie takiego poczucia przez cały czas. Nasilenie negatywnych odczuć wzrastało 
wraz z wiekiem badanych. Dość mocno albo bardzo nerwowość i niepokój uczuło ok. 
13% najmłodszych uczestników badania, 21% z grupy 25 – 34 lat; ok. 17% 35 – 44 – lat; 
29,5% w grupie o 10 lat starszej; ok. 22% 55 – 64 lat i niemal 40% osób najstarszych. Także 
odczuwanie lęku powiązane było jednoznacznie z wiekiem respondentów. Generalnie 
nasilenie takiego odczucia wzrastało wraz z wiekiem - spadał odsetek osób deklaru-
jących, iż wcale nie odczuwały lęku (od ponad 80% w grupie najmłodszej do ok. 47% 
w grupie najstarszej), a wzrastał tych, którzy odczuwali go dość mocno i bardzo (od ok. 
6% u respondentów przed 35 rokiem życia do ok. 23% u osób powyżej 64. roku życia). 
Bardzo jednoznacznie zarysowały się tendencje pokazujące związek z wiekiem w przy-
padku odczuwania braku nadziei na przyszłość. Wyraźnie jest on tym niższy, im młodsza 
grupa pytanych – wcale takich odczuć nie miało ponad 77% respondentów w przedziale 
wiekowym 18 – 25 lat, połowa 45 – 54 lat i nieco poniżej 50% starszych respondentów. 
Smutek także częściej dokuczał osobom starszym – skarżyło się na odczuwanie go dość 
mocno i bardzo ok. 5% najmłodszych respondentów i osób w wieku 25 – 34 lat; ponad 
8% pytanych w wieku 35-44 lat; ok. 17% 45-54 lat oraz 55-64 lat; niemal 1/3 najstarszych 
uczestników badania. Podobna tendencja, jak w przypadku odczuwania smutku widocz-
na jest w przypadku odczuwania nadmiernego zmartwienia, z wyjątkiem grupy 55-64 
lat, gdzie nieco mniej osób miało takie odczucia w stopniu dość mocnym albo było bardzo 
zmartwionymi niż w grupach młodszej oraz starszej.  W zakresie posiadania energii i po-
czucie bycia pełnym życia z wiekiem generalnie malał odsetek osób deklarujących częste 
przeżywanie obu wspomnianych odczuć, choć był wyjątek pośród osób 55 – 64 lat, gdzie 
nieco poprawiały się wyniki. Poczucie bycia pełnym życia  przez cały czas lub jego więk-
szość towarzyszyło ponad 70% respondentów w wieku poniżej 24 lat; ok. 65% 25 – 44 lat,  
45% osób w wieku 45-54 lat; połowie osób z przedziału wiekowego o 10 lat starszego oraz 
36% osób powyżej 65. roku życia. W zakresie odczuwania posiadania dużej energii zaob-
serwowano ponad 73% odpowiedzi, iż ma ono miejsce przez cały czas lub jego większość 
w najmłodszej grupie, natomiast w kolejnych kategoriach wiekowych występował spa-
dek odsetka takich odpowiedzi do ok. 30% w grupie najstarszej. Wzrastał jednocześnie 
odsetek osób stwierdzających, że nie mają poczucia dużej energii i bycia pełnym życia, 
lub że występuje ono  rzadko. Kondycja fizyczna także wyraźnie zależała od wieku re-
spondentów. Stały był odsetek osób wskazujących, że czasami doświadczają wyczerpa-
nia (średnio ok. 45% respondentów w każdym przedziale wiekowym poza najstarszymi 
respondentami, gdzie było to 34%), spadała ilość odpowiedzi wskazujących na brak lub 
rzadkie odczuwanie wyczerpania, a wzrastał wraz z wiekiem odsetek osób stwierdza-
jących, że wyczerpane są stale lub przez większość czasu. Podobnie jak w przypadku 
wyczerpania odczuwanie zmęczenia było tym częstsze, im starsza grupa respondentów. 
W zakresie kondycji psychofizycznej także gorsze odczucia częściej prezentowane były 
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przez osoby z niższym poziomem wykształcenia. Brak nadziei na przyszłość najczęściej 
dotykał osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, następnie respondentów 
z grupy z wykształceniem podstawowym, potem średnim, a najmniej dokuczał osobom 
z wykształceniem wyższym. Smutek częściej odczuwali dość mocno i bardzo respon-
denci z wykształceniem podstawowym (ok. 22% wskazań) i zasadniczym zawodowym  
(ok. 18%) niż ci po szkole średniej (ok. 15%) i po studiach (7%). Natomiast dużą energię 
częściej odczuwali respondenci z wykształceniem wyższym – przez cały czas lub jego 
większość ok. 62% tej grupy; podobnie odpowiedziało ponad 55% osób z wykształce-
niem średnim; ok. 48% osób po szkole zasadniczej i ponad połowa po szkole podstawo-
wej. Elementy badania odnoszące się do samopoczucia psychicznego respondentów były 
powiązane z sytuacją finansową. Im gorsza była ta sytuacja, tym wyższy odczuwany po-
ziom nerwowości, lęku, smutku, nadmiernego zmartwienia czy braku nadziei na przy-
szłość. Ponadto osoby gorzej radzące sobie pod względem finansowym częściej uskarżały 
się odczuwanie zmęczenia i wyczerpania, a rzadziej przeżywały poczucie bycia pełnym 
życia i dużej energii.

Choroby i leczenie

Spośród listy kilkunastu schorzeń, o które pytano respondentów w trakcie wywia-
du kwestionariuszowego HEPRO, najczęściej poznaniacy uskarżali się (aktualnie lub 
w przeszłości) na bóle kręgosłupa (52% badanych), nadciśnienie tętnicze (28%), ostre bóle 
głowy/migreny (29%), alergie (22%), szumy/dzwonienie w uszach (21%) oraz depresję 
(16%). Jeśli idzie o pozostałe choroby, to występowały one u niewielkiego odsetka respon-
dentów. I tak, jak wykazały analizy statystyczne, przynajmniej dziewięciu na dziesięciu 
z nich nigdy nie chorowało na takie dolegliwości jak: astma, cukrzyca, zaćma, zawał ser-
ca/dusznica bolesna, udar mózgu, chroniczne zapalenie oskrzeli/rozedma płuc, gościec, 
osteoporoza, nowotwory złośliwe oraz inne niż depresja choroby psychiczne. 

Jeśli idzie o proces leczenia, to został on zweryfikowany wśród mieszkańców Poznania 
pytaniami o zasięganie opinii lekarza z powodu choroby, urazu lub złego samopoczu-
cia w ciągu trzech miesięcy przed sondażem HEPRO oraz stosowanie leków w okresie 
dwóch tygodni przed wywiadem kwestionariuszowym. I tak, poszukiwanie konsulta-
cji medycznej w tym okresie dotyczyło niemal połowy poznaniaków (49%). Natomiast 
stosowanie jakiejkolwiek formy farmakoterapii miało miejsce u prawie co trzeciego re-
spondenta (32%). Jeśli zaś idzie o konkretne rodzaje leków, to w rozpatrywanym okresie 
przynajmniej jeden na dziesięciu mieszkańców Poznania przyjmował: środki przeciw 
bólom stawów kości i mięśni (21% osób) oraz inne przeciwbólowe (35%), leki obniżają-
ce ciśnienie tętnicze krwi (22%), nasercowe (16%), przeciwkaszlowe (14%) oraz uspoka-
jające (11%). Pozostałe medykamenty, o które pytano poznaniaków w trakcie wywiadu 
kwestionariuszowego, stosowane były w rozpatrywanym okresie przez stosunkowo nie-
wielki ich odsetek. 

Zmienna społeczno-demograficzna jaką jest płeć, różnicowała w sposób statystycznie 
istotny częstość występowania głównie takich dolegliwości jak ostre bóle głowy/migreny, 
bóle kręgosłupa, depresja, osteoporoza, zaćma i gościec. W każdym przypadku częściej 
uskarżały się na nie kobiety niż mężczyźni, przy czym największe różnice pomiędzy nimi 
wystąpiły dla dwóch wymienionych typów bólów. Otóż, dolegliwości bólowych głowy 
doświadczyła (aktualnie lub w przeszłości) częściej niż co trzecia poznanianka (35,82%) 
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i już tylko co piąty poznaniak (20,87%). Natomiast bóle kręgosłupa były problem zdro-
wotny blisko sześciu na dziesięć respondentek (56,00%) i już tylko prawie pięciu na dzie-
sięciu respondentów (45,65%). 

Ponadto kobiety częściej podejmowały leczenie, tj. częściej korzystały z porad lekar-
skich oraz przyjmowały leki (odpowiednio w okresie 3 miesięcy i 2 tygodni przed wy-
wiadem kwestionariuszowym HEPRO). I tak, zasięganie opinii medycznej z powodu 
choroby, urazu lub złego samopoczucia w trakcie ostatniego kwartału dotyczyło 53,27% 
mieszkanek Poznania i 43,70% mieszkańców tego miasta. Jeśli zaś idzie o konkretne me-
dykamenty, to statystycznie częściej reprezentantki płci żeńskiej przyjmowały leki uśmie-
rzające ból, w tym także środki przeciw bólom stawów, kości i mięśni, medykamenty 
uspokajające, nasenne, przeczyszczające oraz dermatologiczne. 

Omówione tu zależności z jednej strony mogą świadczyć o gorszym zdrowiu kobiet, a 
z drugiej strony – o większej świadomości występujących u nich schorzeń i/lub większej 
trosce o stan ich zdrowia. 

Sondaż HEPRO potwierdził powszechnie występujące zjawisko, że wraz z wiekiem 
generalnie pogarsza się stan zdrowia człowieka, częściej pojawiają się różnorodne dole-
gliwości. W przypadku poznaniaków dotyczyło to takich schorzeń jak: cukrzyca, zaćma, 
nadciśnienie tętnicze, zawał serca/dusznica bolesna, gościec, osteoporoza, nowotwory 
złośliwe, depresja, bóle kręgosłupa oraz szum/ dzwonienie w uszach. Warto jednocześnie 
podkreślić, iż nie zaobserwowano ich jedynie dla astmy, alergii, udaru mózgu, chronicz-
nego zapalenia oskrzeli/rozedmy płuc, ostrych bólów głowy/migren oraz innych niż de-
presja chorób psychicznych.

Podobna tendencja wystąpiła w zakresie leczenia, tj. korzystania z konsultacji medycz-
nych w okresie trzech miesięcy przed wywiadem kwestionariuszowym HEPRO i stoso-
wania jakiejkolwiek formy farmakoterapii w ciągu dwóch tygodni przed tym badaniem. 
I tak, zasięganie porady lekarza dotyczyło blisko czterech na dziesięć osób z trzech pierw-
szych grup wiekowych (38,38% poznaniaków do 24 lat, 39,60% 25 – 34 lat oraz 37,32% 35 – 
44 lat), ale już około połowy osób 45 – 54 lat oraz 55 – 64 lat (odpowiednio 46,00% i 55,97%) 
czy nawet trzech na czterech przedstawicieli najstarszej grupy wiekowej (74,29% osób 
powyżej 64 lat).

Jeśli zaś idzie o przyjmowanie leków, to jak wynika z analiz statystycznych, generalnie 
im starsi respondenci, tym częściej zażywali oni w okresie dwóch tygodni przed sonda-
żem środki: obniżające ciśnienie tętnicze krwi, nasercowe, przeciw bólom stawów, kości 
i mięśni, nasenne oraz uspokajające. Omawianych zależności nie zaobserwowano dla ta-
kich medykamentów jak leki: przeciw kaszlowi, astmie, dermatologiczne, przeciwbólo-
we inne niż środki przeciw bólom stawów, kości i mięśni, przeczyszczające, a także dla 
antybiotyków.

Jeśli idzie o kolejną zmienną społeczno-demograficzną, tj. status materialny badanych 
mieszkańców Poznania, to różnicował on częstość występowania u nich trzech spośród 
szesnastu grup schorzeń, o które pytano ich w trakcie wywiadu kwestionariuszowego 
HEPRO. Dotyczyło to występowania takich chorób jak astma, depresja oraz ostre bóle 
głowy/ migreny. W każdym z tych trzech przypadków wystąpiła zależność, iż im lepszy 
status materialny respondentów, tym mniejsze odsetki mających takie problemy zdro-
wotne. 

Natomiast w przypadku procesu leczenia, sytuacja materialna poznaniaków różni-
cowała zażywanie w okresie dwóch tygodni przed sondażem tylko jednej grupy leków 
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spośród tych, o które pytano ich w trakcie wywiadu kwestionariuszowego. Dotyczyło 
to środków przeciwbólowych (innych niż medykamenty przeciw bólom stawów, kości 
i mięśni). Wystąpiła tu odwrotna zależność do tej obserwowanej w przypadku trzech 
wymienionych chorób. Otóż, zdecydowanie częściej przyjmowali je najlepiej sytuowani 
mieszkańcy Poznania. Dotyczyło to bowiem nieco częściej niż dwóch na trzech osób z tej 
grupy (68,00%) i już tylko nieco ponad połowy respondentów z dwóch biedniejszych 
grup (54,05% badanych ze znacznymi problemami finansowymi i 55,17% z grupy po-
średniej).

Zachowania zdrowotne

W badaniu HEPRO uwzględniono następujące elementy stylu życia:  
- palenie tytoniu,
- spożywanie alkoholu,
- aktywność fizyczną,
- wybrane aspekty odżywiania,
- indeks masy ciała i intencje związane z jego zmianą,
-  odczuwane wsparcie społeczne oraz poziom zaufania do instytucji państwowych 

oraz publicznych.

Spośród objętych badaniem mieszkańców Poznania 31% paliło codziennie, ok. 3% sta-
nowili palacze okazjonalni (palący raz w tygodniu lub rzadziej), zaś 17% byli palacze. 
Prawie połowa pytanych (49%) nigdy nie paliła papierosów. Mężczyźni częściej palili - 
codziennie po papierosa sięgało niemal 40% spośród pytanych. Wśród kobiet była to 1/4 
zapytanych. Najwyższy odsetek osób zażywających tej używki codziennie zanotowano 
pośród respondentów w przedziale wiekowym 45-54 lat, gdzie do regularnego palenia 
przyznało się ponad 44% pytanych. Uwzględniając poziom wykształcenia, najwięcej pa-
laczy zaobserwowano w grupie osób po szkole zasadniczej zawodowej – połowa badanej 
populacji  z tej grupy to osoby palące codziennie. Po papierosa sięgało 34% osób z wy-
kształceniem podstawowym i ponad 30% z średnim. Najniższy odsetek palaczy znajdo-
wał się pośród osób z wykształceniem wyższym, gdzie paliła mniej  niż co piąta osoba. 
Osoby mające największe trudności finansowe, okazały się być jednocześnie najczęściej 
palącymi. Codziennie po papierosy w tej grupie sięgała ponad połowa zapytanych, nigdy 
nie paliło zaledwie 27% . W grupie niemających trudności finansowych osób proporcje 
były niemal odwrócone – codziennie paliło mniej niż 28% pytanych, nigdy po papierosa 
nie sięgnęła ponad połowa tej grupy.

Ważnym elementem diagnozowanym w badaniu HEPRO była konsumpcja określo-
nych rodzajów napojów alkoholowych tj. piwa, wina i wódki. Najpopularniejszym ro-
dzajem alkoholu wśród respondentów było piwo, następnie wino, a najmniej wódka. 
Otóż do wypicia przynajmniej jednej dawki piwa w okresie tygodnia przed sondażem 
HEPRO przyznało się 33% poznaniaków, wina - 18% respondentów, a wódki -14%. 

Badani zapytani zostali także o fakt konsumpcji 5 lub więcej dawek alkoholu przy jed-
nej okazji w miesiącu poprzedzającym badanie HEPRO. Ponad 3/4 respondentów nie 
wypiła takiej ilości alkoholu “ani razu”, 14% badanych się jeden raz, ok. 6% 2 – 3 razy  
natomiast po 2% 4 razy lub więcej. Co setny badany nie był w stanie określić ile razy 
przydarzyło mu się wypić taką ilość alkoholu. 12% osób uznało ograniczenie spożywania 
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alkoholu za bardzo ważny problem. Dla ponad połowy pytanych było to zupełnie niei-
stotne. Konsumpcja alkoholu częściej dotyczyła mężczyzn. Mężczyźni znacznie częściej 
przyznawali się wypici co najmniej 5 dawek alkoholu przy jednej okazji. Taka sytuacja 
miała miejsce u ponad 37% respondentów i u ok. 15% respondentek. Analizy statystycz-
ne wykazały również, iż wraz z wiekiem spadał odsetek osób, które wypijały duże ilości 
alkoholu przy jednej okazji (5 i więcej dawek). 

Kolejnym aspektem stylu życia objętym diagnozą w badaniu było podejmowanie 
przez mieszkańców Poznania aktywności fizycznej, jej rodzaje oraz częstotliwość. Pośród 
objętej badaniem grupy najwięcej osób czas wolny spędzało wykonując lekkie ćwiczenia, 
takie jak spacery, dojazd rowerem do pracy lub praca w ogródku – 53% wskazań, następ-
ną pod względem liczności grupę stanowiły osoby spędzające czas wolny w sposób sie-
dzący – przed telewizorem, komputerem czy czytając (27%). Intensywnie sport kilka razy 
w tygodniu w ciągu roku uprawiał co dziesiąty  z badanych, natomiast 8% ćwiczyło lub 
wykonywało ciężkie prace fizyczne przez co najmniej 4 godziny w tygodniu. Panowie 
znacznie częściej wskazywali na uprawianie sportu i intensywny trening (15% mężczyzn 
wobec ok. 5% kobiet). Panie częściej wybierały lekkie ćwiczenia fizyczne (58% kobiet wo-
bec ok. 48% mężczyzn). W widoczny sposób poziom aktywności spadał wraz ze wzrostem 
wieku badanych. O ile intensywnie sport uprawiało ok. 30% pytanych z najmłodszej gru-
py wiekowej, to wśród osób 25 – 34 lat była to już o połowę mniej osób, wśród 35 – 44 lat 
nieco ponad 6%, a w starszych grupach 3% lub mniej respondentów. Najmniej aktywną 
grupą okazały się osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, wśród których po-
nad 1/3 spędzała wolny czas, wykonując zajęcia w pozycji siedzącej – takie jak czytanie, 
oglądanie telewizji czy korzystanie z komputera, a zaledwie 2% uprawiało intensywnie 
sport. Najmniej osób spędzało biernie wolny czas w grupie z wykształceniem wyższym 
(23%). Najaktywniejszą okazała się grupa osób z wykształceniem podstawowym, gdzie 
ponad 20% intensywnie uprawiało sport.

W ramach rozpoznania stylu życia uwzględniono także kwestie odżywiania się. Badano 
częstość konsumpcji określonych grup produktów spożywczych ważnych dla utrzyma-
nia zdrowia takich jak: warzywa, owoce, pieczywo z pełnego ziarna oraz ryby. 

W pytanej grupie, jeśli idzie o spożywanie warzyw zauważyć można, że co dziesią-
ta osoba czyni to kilka razy dziennie, natomiast 3/4 kilka razy w tygodniu lub prawie 
codziennie. Osiem procent respondentów stwierdziło, że je warzywa raz w tygodniu, 
a 6% rzadziej lub nigdy. Nieco częściej osoby badane spożywały owoce. Wśród respon-
dentów 15% jadło je kilka razy dziennie, prawie codziennie 44%, kilka razy w tygodniu 
jadło owoce 29% badanych. Do spożywania owoców raz w tygodniu lub rzadziej przy-
znało się 11% osób, a co setny mieszkaniec Poznania stwierdził, że nigdy ich nie jada. 
Jeśli idzie o konsumpcję pieczywa z mąki z pełnego przemiału to 12% osób wskazało, że 
robi to codziennie (kilka razy dziennie), niemal co 4. respondent prawie codziennie; kilka 
razy w tygodniu takie pieczywo je 1/5 osób; tylko raz na tydzień 14%. Siedemnaście pro-
cent badanych jadła pieczywo pełnoziarniste rzadziej niż raz w tygodniu natomiast 13% 
nie konsumowało go nigdy. Prawie połowa badanych spożywała ryby raz w tygodniu, 
niemal 40% rzadziej niż raz w tygodniu. Piętnaście procent zapytanych mieszkańców 
Poznania stwierdziło, że ryby je częściej niż raz w tygodniu natomiast 6% nie jadało ich 
nigdy.  Kobiety częściej konsumowały warzywa, owoce oraz pełnoziarniste pieczywo. 
Od wieku zależne było spożywanie warzyw oraz owoców - najczęściej te produkty były 
konsumowane przez osoby w wieku 55 – 64 lat. Także wykształcenie wpływało na odży-
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wianie, szczególnie zaś na  poziom konsumpcji warzyw oraz pieczywa z mąki z pełnego 
przemiału - najczęściej konsumowali je respondenci z wykształceniem wyższym (ok. 56% 
jadło je prawie codziennie lub kilka razy dziennie), rzadziej ci, z wykształceniem średnim 
(ok. 54%), lub podstawowym i zasadniczym (po ok. 40%).

W Poznaniu, w objętej badaniem grupie ponad połowa respondentów miała wskaźnik 
masy ciała w normie, ok. 4% miało niedowagę, 1/3 nadwagę, a 12% osób było otyłych. 
Kobiety znacznie częściej miały wagę w normie (58,5% w przypadku pań i ponad 43% 
w przypadku panów). Także częściej miały niedowagę. Panowie znacznie częściej mieli 
nadwagę. Otyłych osób było prawie tyle samo wśród kobiet i mężczyzn. Wraz z wiekiem 
malała ilość osób, których indeks masy ciała mieścił się w normie, rosła natomiast gru-
pa osób z nadwagą  i otyłością. Najmniej osób z prawidłową masą ciała znajdowało się 
pomiędzy respondentami wykształceniem zasadniczym następnie podstawowym i śred-
nim, najwięcej zaś wśród ankietowanych po studiach. Wraz z pogarszaniem się sytuacji 
finansowej malał odsetek respondentów, których indeks masy ciała mieścił się w normie. 
O ile wśród pytanych nie mających kłopotów finansowych i wśród tych z umiarkowany-
mi trudnościami ponad 52% uczestników badania miała wagę w normie to w najgorzej 
radzącej sobie grupie było to ok. 31%. Także osób z nadwagą i otyłych najwięcej było 
w grupie najuboższej. 

Ważnym aspektem codziennego funkcjonowania jest dobre samopoczucie psychiczne. 
Dobrostan psychiczny diagnozowany był poprzez badanie odczuwanego przez respon-
dentów wsparcia społecznego oraz poziomu zaufania do otoczenia. 

Jeśli idzie o relacje z rodziną to co 10. respondent twierdził, że spotyka się z krewnymi 
spoza swego gospodarstwa domowego codziennie lub prawie codziennie. 1/3 badanych 
widuje się z dalszą rodziną raz lub dwa razy w tygodniu, 1/3 raz lub dwa razy w mie-
siącu natomiast rzadziej niż co miesiąc widuje krewnych prawie 1/4 badanych. W przy-
padku kontaktów z przyjaciółmi i znajomymi niemal 1/4 badanych miała do nich okazję 
codziennie, 30% raz lub dwa razy w tygodniu; co czwarty pytany widywał znajomych 
i przyjaciół raz lub dwa razy w miesiącu; 17% rzadziej, a 1% nigdy. Wyraźnie częściej 
z kolegami i znajomymi spotykali się ludzie bardzo młodzi – do codziennych kontaktów 
z przyjaciółmi przyznało się ponad 70% osób przed 25. rokiem życia.

Odczuwane ze strony otoczenia wsparcie zdiagnozowane zostało poprzez uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie: “czy w razie choroby może Pan(i) liczyć na pomoc innych osób 
w codziennych sprawach?”. Ponad trzy czwarte respondentów uznała, że zdecydowanie 
mogą liczyć na innych w takiej sytuacji, 1/5 raczej może liczyć, natomiast 3% badanych 
na nikogo nie może liczyć. Osoby mające większe problemy finansowe były częściej prze-
konane, że nie mogą w razie potrzeby liczyć na pomoc innych ludzi. Ponad 8% mających 
znaczne trudności finansowe ankietowanych uznało, że otoczenie by im nie pomogło; 
w grupie niemającej kłopotów  z opłatami było to ok. 2% osób. Lepiej radzący sobie ma-
terialnie znacznie częściej byli pewni, że mogą liczyć na swoje otoczenie – zdecydowanie 
przekonanych było o tym ponad 78% pytanych z tej grupy, podczas gdy w grupach go-
rzej sobie radzących odsetki spadały do ok. 67%.

Wśród badanych zmierzone zostało także poczucie samotności. Respondenci określali 
jak często byli sami pomimo, iż woleliby przebywać w towarzystwie innych. Wśród za-
pytanych prawie co dwudziesty często znajdował się w takiej sytuacji; 1/4 zdarzało się 
to czasami, 27% rzadko, a  42% nigdy. Kobiety nieco częściej skarżyły się na odczuwanie 
samotności. Samotność znacznie częściej dokuczała osobom z trudnościami finansowymi 
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– przyznawało się do jej częstego odczuwania 16% najgorzej i ok. 4% najlepiej radzących 
sobie materialnie respondentów. Nigdy zaś nie odczuwało jej odpowiednio: 38% i 43% 
wspomnianych grup.

Respondenci zapytani zostali ponadto o swoje nastawienie do otoczenia i zaufanie 
do innych. W pierwszej kolejności badani określali czy uważają, że większość innych 
osób, mając taką okazję, wykorzystałyby ich. Z takim stwierdzeniem nie zgodziło się 
57% ankietowanych, a zdecydowanie nie zgodził się prawie co 10. pytany. 37% osób 
uznało, że inni wykorzystaliby ich mając ku temu sposobność, a 13% było tego pew-
nych. Co 25. pytany oświadczył, że trudno to określić. Następnie uczestników badania 
zapytano o przekonanie związane z uczciwością innych osób. Niemal 30% pytanych 
wyraziło niewiarę w uczciwość postępowania większości ludzi; ponad 60% uważało, 
że inni zwykle starają się postępować uczciwie, choć tylko 3% respondentów zgadzało 
się zdecydowanie z taką opinią. Siedmiu na stu zapytanych nie potrafiło dać jedno-
znacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. O podobną kwestię zapytano, prosząc 
o zgodzenie się lub nie z opinią, że większości ludzi można zaufać. Połowa badanych 
uznała, że można zdawać się na innych, 43% osób nie miało zaufania do większości 
społeczeństwa. Siedmiu na stu zapytanych nie potrafiło dać zdecydowanej odpowiedzi. 
Ostatnim stwierdzeniem, do którego respondenci mieli się ustosunkować było zdanie, 
że w kontaktach z innymi trzeba zachować jak największą ostrożność. Z taką opinią  
zgadzała się większość pytanych (niemal 3/4), 22% badanych było przeciwnego zdania, 
a 5% nie potrafiło tego określić.

Zauważyć można, że stosunkowo najmniejszy poziom zaufania cechował osoby w wie-
ku średnim. O ile ze stwierdzeniem “większość ludzi wykorzystałaby mnie, jeśli mieliby 
taką okazję” nie zgodziło się prawie 69% osób najmłodszych to wśród respondentów  
45 – 54 lat spadał on do ok. 44%, a wśród osób starszych był o ok. 15% wyższy. Wśród py-
tanych w wieku 45-54 lat zanotowano także najwyższy odsetek osób, które zdecydowa-
nie się zgodziły z zaproponowanym stwierdzeniem – ok. 12% pytanych. Wraz z wiekiem 
nieco wzrastało zaufanie respondentów do otoczenia – od ok. 40% deklaracji, że więk-
szości ludzi można zaufać, a nawet zdecydowanie można zaufać wśród najmłodszych 
odpowiadających do ponad 58% w grupie 55-64 – lat. 

W ramach diagnozowania komfortu psychicznego i samopoczucia zbadano tak-
że nastawienie mieszkańców Poznania do instytucji państwowych oraz publicznych. 
Respondenci kolejno oceniali, czy mają zaufanie do systemu opieki zdrowotnej, systemu 
edukacji, policji, pomocy społecznej, sądownictwa, samorządu lokalnego oraz środków 
masowego przekazu. Swe stanowisko mogli wyrazić za pomocą czterostopniowej skali: 
od dużego do zupełnego braku zaufania. Ponadto pytani mogli wybrać odpowiedź “trud-
no powiedzieć”. 

Stosunkowo najwyższym zaufaniem wśród przebadanych cieszyła się policja (niemal 
połowa ocen to duże i dość duże zaufanie), w przypadku pozostałych instytucji przewa-
żały oceny negatywne (małe albo brak zaufania) nad pozytywnymi. Najniżej oceniany 
był system opieki zdrowotnej, do którego w ogóle zaufania nie miał co 5. Pytany, a 45% 
miało niskie zaufanie. System pomocy społecznej był trudny do oceny dla niemal 40% 
respondentów, podobnie jak sądownictwo oraz samorząd lokalny, których działań nie 
potrafiła jednoznacznie ocenić ponad  1/4 pytanych. Małe zaufanie do systemu edukacji 
oraz środków masowego przekazu miało ok. 40% pytanych, ok. 1/3 zaś podobnie oceniała 
system sądownictwa oraz samorząd lokalny.
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Na oceny poszczególnych instytucji wpływała płeć badanych, ich poziom wykształce-
nia, wiek oraz sytuacja finansowa. Mężczyźni częściej nie mieli zaufania oraz deklarowali 
małe zaufanie do policji. Panie częściej miały tu kłopot z udzieleniem jednoznacznej od-
powiedzi a także częściej wskazywały na dość duże zaufanie do policji. Im starsza grupa 
wiekowa tym mniejszy odsetek osób deklarował zupełny brak zaufania do tej służby. 
Największym zaufaniem policja cieszyła się w grupie 35-44 – lat, gdzie ponad 53% re-
spondentów wskazało na duże lub dość duże zaufanie. Opieka medyczna największą 
estymą cieszyła się wśród respondentów z wykształceniem podstawowym, gdzie duże 
lub dość duże zaufanie do niej deklarowało 47% pytanych. Najwięcej osób niemających 
zaufania do opieki medycznej znajdowało się w grupie osób z wykształceniem wyż-
szym – co piąta osoba po studiach deklarowała całkowity brak zaufania do tego systemu.  
W przypadku pomocy społecznej wyższy status wykształcenia łączył się z niższym odset-
kiem odpowiedzi wskazujących na zupełny brak zaufania – od niemal 1/4 wśród osób po 
szkole zasadniczej zawodowej do mniej niż 9% wśród respondentów po studiach. Bardzo 
wysoki we wszystkich grupach był odsetek osób niepotrafiących określić swego stosunku 
do pomocy społecznej. Podobnie kształtowały się zależności między poziomem wykształ-
cenia a zaufaniem do sądownictwa i samorządu. Ocena wiarygodności pomocy społecz-
nej uzależniona była od poziomu dochodów. Wraz z poprawą warunków materialnych 
spadała ilość odpowiedzi wskazujących na brak zaufania do wspomnianej instytucji  
(od ponad 40% w grupie z największymi trudnościami, poprzez nieco ponad połowę 
tego odsetka w grupie z umiarkowanymi trudnościami do ok. 13% w najlepiej radzącej 
sobie finansowo populacji mieszkańców Poznania). Istotny był tu także znaczący odse-
tek odpowiedzi wskazujących, że respondentom trudno było ocenić swój stosunek do 
poszczególnych instytucji czy systemów, wzrastający z polepszaniem się sytuacji finan-
sowej respondentów.

Środowisko pracy

Na pytania dotyczące środowiska pracy odpowiedzi udzielały wyłącznie osoby aktu-
alnie pracujące, które stanowiły 48% wszystkich mieszkańców Poznania biorących udział 
w badaniu w ramach Projektu HEPRO. Byli to: zatrudnieni, prowadzący jednoosobowe 
firmy oraz pracodawcy. Jeśli idzie o ich sposób wykonywania pracy, to badanie wykazało, 
iż niemal dwóch na trzech z nich (65%) wykonywało pracę monotonną (np. na kompu-
terze lub taśmie produkcyjnej), w tym aż 30% stanowili poznaniacy mający do czynienia 
z tego typu czynnościami codziennie. Natomiast dźwiganie ciężarów powyżej 20 kg było 
znacznie rzadszym zjawiskiem – dotyczyło ono co trzeciego respondenta (33%), przy 
czym tylko co dziesiąty z całej próby transportował je ręcznie każdego dnia (10%). 

Jakość materialnego środowiska pracy została zweryfikowana poprzez pytania o eks-
pozycję zawodową na hałas oraz różnorodne czynniki chemiczne. Narażenie na hałas 
było powszechniejszym zjawiskiem od ekspozycji w miejscu pracy na szkodliwe chemi-
kalia, spaliny i gazy. Kontakt ze wspomnianym czynnikiem fizycznym na stanowisku pra-
cy miało blisko 2/3 grupy pracujących (64%, w tym 21% - codziennie), a na wymienione 
czynniki chemiczne – mniej więcej co trzeci respondent (34%, w tym 14% doświadczało 
ekspozycji każdego dnia). 

Jeśli zaś idzie o psychospołeczne środowisko pracy poznaniaków, to przykładowymi 
jego elementami, które zweryfikowano w sondażu HEPRO, było poczucie swobody przy 
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wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz tempo pracy. Omawiana swoboda doty-
czyła siedmiu na dziesięciu pracujących mieszkańców Poznania (70%). Jednakże niewiele 
mniejszy odsetek respondentów narzekał, że ich praca wymagała dużej szybkości (65%), 
choć już znacznie mniej osób - bo nieco częściej niż co trzecia - twierdziło, że zwykle nie 
mieli dość czasu na jej wykonanie (34%).

Jeśli idzie o relacje z innymi ludźmi w pracy zawodowej, to generalnie oceniano je do-
brze. I tak, niemal 3/4 grupy pracujących poznaniaków twierdziło, że współpracownicy 
interesowali się nimi (72%), a także że mogli liczyć na ich pomoc w wykonywaniu zadań 
(74%). Przeciwnego zdania było odpowiednio 10% i 14% respondentów. 

Natomiast nieco gorzej oceniane były relacje z przełożonymi. I tak, o możliwości uzy-
skania ze strony swego szefa pomocy przy wykonywaniu obowiązków zawodowych było 
przekonanych już nieco mniej niż połowa pracujących (45%). Jednocześnie blisko czte-
rech na dziesięciu narzekało na jej brak (39%). Lepiej, jeśli idzie o relacje z przełożonymi, 
oceniane były kwestie uwzględniania przez nich opinii respondentów. Otóż, 68% z nich 
uważało, że ich szef liczył się z ich zdaniem.

Ponadto, w trakcie badanie HEPRO sprawdzono odsetek mieszkańców Poznania czę-
sto zastraszanych w miejscu zatrudnienia przez osoby, z którymi pracowali. Okazało się, 
że zdecydowana większość pracujących respondentów nie doświadczyła tego (87%). Taka 
forma agresji psychicznej miała miejsce w przypadku co dwudziestego badanego (5%). 

Jeśli idzie o zróżnicowanie środowiska pracy w zależności od płci, to należy podkre-
ślić, iż mężczyźni statystycznie częściej pracowali zawodowo w sposób lub w warunkach 
mogących niekorzystnie oddziaływać na zdrowie. Dotyczyło to m.in. wykonywania prac 
o dużym nakładzie wysiłku fizycznego. I tak, pracę wymagającą przenoszenia lub pod-
noszenia przedmiotów wykonywało 22,39% respondentów oraz 17,33% respondentek, 
natomiast ciężką, wymagającą szybkości pracę fizyczną – 11,58% przedstawicieli płci mę-
skiej i już tylko 4,44% reprezentantek płci żeńskiej. Warto zaznaczyć, iż większość kobiet 
miała pracę siedzącą, niewymagającą wysiłku (53,33%). Natomiast w ten sposób swoje 
obowiązki zawodowe wykonywało już tylko blisko czterech na dziesięciu przebadanych 
mężczyzn (37,07%).

Ponadto, nieco ponad dwa razy więcej poznaniaków niż poznanianek musiało wyko-
nywać w ramach swoich obowiązków zawodowych takie czynności, jak ręczne dźwiga-
nie ciężarów o masie powyżej 20 kg. Odsetki te wynosiły odpowiednio 44,78% i 19,11%.

Poza wykonywaniem w miejscu pracy zadań wymagających wysiłku fizycznego, męż-
czyzn charakteryzowała także częstsza ekspozycja zawodowa na takie czynniki material-
nego środowiska pracy jak szkodliwe chemikalia, spaliny i gazy. Dotyczyło to blisko dwa 
razy więcej pracujących mieszkańców Poznania niż mieszkanek tego miasta – odpowied-
nio 43,63% i 22,22%.

W przeciwieństwie do płci, nie zaobserwowano żadnych wyraźnych tendencji pomię-
dzy wiekiem badanych pracujących mieszkańców Poznania a jakością materialnego śro-
dowiska ich pracy. Analizy statystyczne wykazały jednak istotną statystycznie zależność 
pomiędzy wspomnianą zmienną społeczno-demograficzną a intensywnością wysiłku fi-
zycznego związanego z głównym zajęciem zawodowym. Generalnie wraz ze wzrostem 
wieku częściej wykonywano głównie pracę stojącą lub wymagającą chodzenia, ale nie-
wiążącą się poza tym z wysiłkiem fizycznym, a rzadziej - ciężką lub wymagającą szybko-
ści pracę fizyczną. I tak, o ile pierwsza z wymienionych form charakteryzowała prawie 
co siódmego pracującego poznaniaka do 24 lat (14,71%), o tyle dotyczyła już niemal co 



HEPRO - Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych

1��

trzeciego 55 – 64 – lat (31,03%). Natomiast druga z wymienionych form miała miejsce  
u blisko co siódmego przedstawiciela najmłodszej grupy wiekowej (14,71% osób w wieku 
do 24 lat), niemal u co trzydziestego 55 – 64 lat (3,45%), przy czym nie podejmował jej ani 
jeden respondent z najstarszej grupy (tj. powyżej 64 lat). 

Jeśli idzie o kolejną zmienną społeczno-demograficzną, tj. wykształcenie pracujących 
respondentów, to generalnie im lepszy jego poziom, tym rzadziej wykonywali oni pracę 
zawodową wymagającą dużego wysiłku fizycznego czy byli zawodowo narażeni na ha-
łas oraz chemikalia, spaliny i gazy, natomiast częściej mieli swobodę przy podejmowaniu 
decyzji oraz przełożonych liczących się z ich zdaniem, a także mogli liczyć na pomoc z ich 
strony. Tak więc w tym kontekście byli zatrudnieni w nieco lepszych warunkach zarówno 
materialnego, jak i psychospołecznego środowiska pracy.

I tak, jeśli idzie o intensywność wysiłku fizycznego związanego z głównym zajęciem 
zawodowym, to przykładowo ciężka lub wymagająca szybkości praca fizyczna charakte-
ryzowała tylko 1,06% respondentów z ukończoną szkołą wyższą czy 6,45% z średnią, ale 
już aż co czwartego poznaniaka z dwóch najniżej wykształconych grup (23,33% osób po 
zasadniczej szkole zawodowej oraz 25,00% po podstawowej). Co więcej, o ile codzienne 
dźwiganie w miejscu pracy ciężarów przekraczających 20 kg było wpisane w codzienne 
obowiązki zawodowe niewielkich odsetków respondentów z dwóch najlepiej wykształ-
conych grup (10,22% osób po szkole średniej oraz 2,13% osób legitymujących się dyplo-
mem uczelni wyższej), o tyle miało już miejsce w przypadku co piątego poznaniaka z wy-
kształceniem zasadniczym zawodowym (20,00%) oraz aż nieco częściej niż co trzeciego 
z podstawowym (35,00%). 

Jeśli idzie o jakość materialnego środowiska pracy, to wraz z poprawą poziomu wy-
edukowania pracujących poznaniaków malały odsetki codziennie narażonych zawodo-
wo na hałas oraz szkodliwe chemikalia, spaliny oraz gazy. W przypadku wymienionego 
tu czynnika fizycznego, o ile w dwóch najsłabiej wykształconych grupach dotyczyło to 
nieco częściej niż co trzeciego respondenta (35,00% osób po podstawówce i 34,44% po 
zawodówce), o tyle miało to miejsce w przypadku już tylko prawie co szóstego badanego 
z wykształceniem średnim (17,74%) czy wyższym (15,96%). Natomiast jeśli idzie o wy-
mienione szkodliwe czynniki chemiczne materialnego środowiska pracy, to codzienna 
ekspozycja zawodowa miała miejsce w przypadku nieco częściej niż co trzeciego respon-
denta z wykształceniem podstawowym (35,00%) czy co czwartego z zasadniczym zawo-
dowym (25,56%), ale już tylko u prawie co ósmego ze średnim (12,90%) czy już tylko co 
około szesnastego magistra, licencjata czy inżyniera (6,38%).

Wraz z poprawą poziomu wyedukowania pracujących mieszkańców Poznania popra-
wiała się także jakość psychospołecznego środowiska pracy. Dotyczyło to m.in. posia-
dania pracy umożliwiającej podejmowanie wielu samodzielnych decyzji. Zdecydowane 
przekonanie w tym względzie dotyczyło tylko 10,00% osób po podstawówce i 12,22% po 
zasadniczej szkole zawodowej, ale miało już miejsce wśród 23,12% pracujących pozna-
niaków po szkole średniej i aż 37,77% po uczelni wyższej. 

Innymi elementami psychospołecznego środowiska pracy zróżnicowanymi przez 
poziom wykształcenia mieszkańców Poznania było przekonanie o posiadaniu przeło-
żonych, którzy pomagali im w wykonywaniu zadań oraz liczących się z ich zadaniem. 
O ile opinia, że szef uwzględniał zdanie pracujących respondentów, dotyczyła tylko co 
czwartego poznaniaka po szkole podstawowej (26,32%) czy nieco częściej niż co trze-
ciego po zasadniczej zawodowej (37,50%), to doświadczał już tego częściej niż co drugi 
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z wykształceniem średnim czy wyższym (odpowiednio 54,49% i 58,54%). Natomiast jeśli 
idzie o przekonanie, że przełożony udzielał merytorycznego wsparcia w obowiązkach 
zawodowych, to dotyczyło ono tylko blisko dwóch na trzech respondentów z wykształ-
ceniem podstawowym i zawodowym (odpowiednio 63,15% i 65,06%), ale miało już miej-
sce wśród niemal trzech na czterech poznaniaków po szkole średniej (72,62%), a nawet 
nieco częściej niż czterech na pięciu magistrów, licencjatów i inżynierów (83,73%). 

Środowisko zamieszkania

Zdecydowana większość poznaniaków biorących udział w badaniu HEPRO, miała po-
czucie związku z zamieszkiwaną przez siebie okolicą. Dotyczyło to blisko dziewięciu na 
dziesięciu z nich (87%, w tym 48% respondentów wyraziło tę opinię w sposób zdecydo-
wany). W związku z tym badani generalnie dość wysoko oceniali jakość ich miejsca za-
mieszkania. Otóż, przynajmniej połowa respondentów była zadowolona w swojej okoli-
cy z: jakości obsługi (89%), poziomu transportu publicznego (81%), dostępu do obiektów 
życia kulturalnego (76%) czy zajęć rekreacyjnych (63%), spokoju/bezpieczeństwa (62%), 
małego natężenia dźwięków pochodzenia komunikacyjnego/przemysłowego (60%), czy-
stości atmosfery (55%), a także warunków do spotkań towarzyskich z sąsiadami w miej-
scach publicznych (50%). 

W trakcie wywiadu kwestionariuszowego HEPRO zweryfikowano również częstotli-
wość uczęszczania przez poznaniaków do różnorodnych obiektów kulturalno-rozryw-
kowych, religijnych, sportowych oraz korzystanie z komunikacji miejskiej. Spośród tego 
typu placówek największą częstością korzystania/uczęszczania – tj. przez zdecydowaną 
większość badanych - charakteryzowały się: parki/ tereny zielone – 88% osób (w tym 47% 
stanowili poznaniacy chodzący tam przynajmniej raz w tygodniu), miejsca kultu religij-
nego – 84% (w tym 50% - przynajmniej raz na siedem dni), środki transportu publicznego 
– 82% (60% - chociaż raz na tydzień) oraz kina/teatry – 64% (3% - co najmniej raz z ciągu 
siedmiu dni). Warto jednocześnie podkreślić, iż generalnie respondenci w ogóle nie na-
rzekali na niedostępność obiektów kultu religijnego oraz środków transportu publiczne-
go w ich okolicy zamieszkania, a w przypadku pozostałych wymienionych tu obiektów/
miejsc dotyczyło to niewielkich ich odsetków (było to 7% respondentów w przypadku 
kin/ teatrów oraz 3% - dla parków). 

Natomiast w zdecydowanej mniejszości znajdowali się poznaniacy deklarujący uczęsz-
czanie w swojej okolicy do placówek sportowych (38%), bibliotek (35%), klubów seniora 
(3%) oraz świetlic osiedlowych (2%). 13% respondentów narzekało na brak w miejscu za-
mieszkania świetlicy osiedlowej, 9% - klubu seniora, 5% - obiektu sportowego i już tylko 
4% wskazywało na niedostępność biblioteki. 

Analizy statystyczne wykazały, że płeć była tą zmienną społeczno-demograficzną, któ-
ra generalnie nie różnicowała poglądów respondentów na temat jakości ich środowiska 
zamieszkania. I tak, nie wykazano statystycznie istotnych zależności pomiędzy opiniami 
mężczyzn i kobiet w zakresie jakości obsługi, dostępu do różnorodnych obiektów infra-
struktury miejskiej, bezpieczeństwa w najbliższej okolicy, zanieczyszczenia tamtejszej 
atmosfery czy natężenia dźwięków. Jedna różnica wystąpiła w przypadku poglądów nt. 
poziomu komunikacji miejskiej w miejscu zamieszkania respondentów. Otóż, pozna-
nianki nieco częściej niż poznaniacy wyrażały zadowolenie w tym względzie. Dotyczyło 
to bowiem 84,36% respondentek i 78,04% respondentów.
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O ile kobiety i mężczyźni generalnie mieli bardzo podobne poglądy nt. różnorodnych 
elementów ich środowiska zamieszkania, to jednak charakteryzowali się zróżnicowa-
niem w zakresie częstotliwości korzystania z takich dostępnych w ich najbliższej okolicy 
obiektów infrastruktury miejskiej jak środki transportu publicznego, biblioteki, miejsca 
kultu religijnego oraz placówki sportowe. Poznanianki wykazywały większą aktywnoś-
cią w zakresie korzystania z trzech pierwszych obiektów, natomiast poznaniacy częściej 
chodzili do placówek sportowych. I tak, deklarację o korzystaniu z transportu publicz-
nego złożyło niemal dziewięć na dziesięć kobiet (87,46%) i już tylko prawie ośmiu na 
dziesięciu mężczyzn (78,04%). Tak więc, respondentki nieco częściej wyrażały zadowo-
lenie z poziomu komunikacji miejskiej oraz chętniej z niej korzystały. Co więcej, do bi-
bliotek uczęszczały blisko cztery na dziesięć mieszkanek Poznania (39,09%) i już tylko 
niemal trzech na dziesięciu mieszkańców tego miasta (28,91%), a w przypadku obiektów 
kultu religijnego było to aż 90,18% pań i już tylko 76,08% panów. Odwrotne tendencje 
zaobserwowano w kwestii częstości korzystania z placówek sportowych – dotyczyło to 
tylko co trzecią poznaniankę (32,55%), ale już częściej niż czterech na dziesięciu pozna-
niaków (43,69%). 

W przypadku kolejnej zmiennej społeczno-demograficznej – tj. wieku, analizy staty-
styczne wykazały, że różnicowała ona opinie respondentów na temat ich okolicy jedynie 
w dwóch kwestiach, tj. jakości transportu miejskiego oraz poczucia związku z zamiesz-
kiwanym miejscem. Generalnie ludzi młodszych częściej charakteryzowało niezadowo-
lenie z komunikacji publicznej oraz mniejsze przywiązanie do najbliższej okolicy. I tak, 
biorąc dla przykładu dwie skrajne grupy respondentów wyróżnione ze względu na wiek, 
o ile negatywną opinię o poziomie transportu publicznego posiadał aż prawie co szósty 
respondent z najmłodszej grupy wiekowej (15,68% osób do 24. roku życia), o tyle doty-
czyło to już tylko co dwudziestego piątego z najstarszej grupy (4,00% badanych powyżej 
64 lat). Jeśli zaś idzie o poczucie związku z zamieszkiwaną okolicą, to o ile charakteryzo-
wało ono około ośmiu na dziesięciu respondentów z trzech najmłodszych grup wieko-
wych (81,63% osób do 24 lat, 81,88% 25 – 34 lat oraz 78,87% 35 – 44 lat), to miało już miej-
sce w przypadku około dziewięciu na dziesięciu poznaniaków z trzech kolejnych grup 
(89,50% 45 – 54 lat, 91,19% 55 – 64 lat oraz 94,28% badanych powyżej 64 lat). 

Poza przekonaniami respondentów na temat jakości komunikacji miejskiej w miejscu 
zamieszkania oraz posiadania poczucia związku z nim, wiek poznaniaków był także 
tą zmienną społeczno – demograficzną, która różnicowała ich pod względem częstości 
uczęszczania do miejsc kultu religijnego, klubów seniora, bibliotek, kin/ teatrów oraz pla-
cówek sportowych. Analizy statystyczne wykazały, że starsi mieszkańcy Poznania cha-
rakteryzowali się większą aktywnością w zakresie uczęszczania do dwóch pierwszych 
wymienionych typów obiektów, a młodsi – trzech kolejnych. 

I tak, zaobserwowano, że wraz z wiekiem rosły odsetki osób odwiedzających kościoły, 
meczety czy synagogi dostępne w ich okolicy zamieszkania. O ile dotyczyło to ośmiu 
na dziewięciu najmłodszych poznaniaków (80,00% osób do 24 lat), to charakteryzowało 
już blisko dziewięciu na dziesięciu najstarszych respondentów (88,00% osób powyżej 64 
lat).

Obok obiektów kultu religijnego, starsi mieszkańcy Poznania, co zrozumiałe, również 
chętniej odwiedzali kluby seniora dostępne w ich okolicy zamieszkania. I tak, o ile zacho-
wań tych w ogóle lub prawie w ogóle nie podejmowali respondenci do 55. roku życia, to 
dotyczyły już 3,78% 55 – 64 lat czy nawet 9,15% poznaniaków w wieku powyżej 64 lat.
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Jak wspomniano, o ile poznaniacy z młodszych grup wiekowych rzadziej chodzili do 
obiektów kultu religijnego oraz klubów seniora, to jednak wykazywali większą aktyw-
ność w zakresie korzystania z usług bibliotek, kin/teatrów czy placówek sportowych. Jeśli 
idzie o uczęszczanie do bibliotek, to dotyczyło ono ponad połowy respondentów w wie-
ku do 24 lat (55,67%), blisko czterech na dziesięciu 25 – 34 lat oraz 35 – 44 lat (odpowiednio 
38,93% oraz 37,32%) i już tylko prawie co czwartego z trzech najstarszych grup (25,50% 
45 – 54 lat, 25,78% 55 – 64 lat i 24,00% osób powyżej 64 lat).

Te same tendencje dotyczyły kin i teatrów. Odwiedzanie tego typu obiektów kultu-
ralno- rozrywkowych charakteryzowało częściej niż siedmiu na dziesięciu poznaniaków 
z trzech pierwszych grup wiekowych (78,38% osób do 24 lat, 72,49% 25 – 34 lat oraz 74,65% 
35 – 44 lat), sześciu na dziesięciu badanych w wieku 45 – 54 lat (61,50%), nieco częściej niż 
pięciu na dziesięciu 55 – 64 lat (55,35%) i już tylko nieco więcej niż czterech na dziesięciu 
przedstawicieli najstarszej grupy (45,14% badanych powyżej 64 lat).

Jeśli zaś idzie o obiekty sportowe, to dotyczyło to niemal dwóch na trzech responden-
tów w wieku do 24 lat (65,40%), nieco częściej niż co drugiego badanego z dwóch kolej-
nych grup (52,35% 25 – 34 latków oraz 50,71% 35 – 44 latków), już tylko niemal trzech na 
dziesięciu 45 – 54 latków (29,50%), co około szóstego 55 – 64 latka (16,35%) czy co około 
siódmego z najstarszej grupy (13,72% osób powyżej 64 lat).

Kolejną zmienną społeczno – demograficzną różnicującą częstość uczęszczania przez 
badanych mieszkańców Poznania do różnorodnych obiektów infrastruktury miejskiej 
było ich wykształcenie. Analizy wykazały istnienie kilku istotnych statystycznie (przy 
p< 0,01) zależności w tym względzie. Wśród nich na uwagę zasługują szczególnie dwie, 
w których wraz ze zmianą poziomu wykształcenia dało się zaobserwować wyraźne ten-
dencje. I tak, dotyczyły to kwestii chodzenia respondentów do kin/ teatrów oraz korzy-
stania przez nich z środków komunikacji miejskiej. 

Jeśli idzie o wymienione obiekty kulturalno – rozrywkowe, to o ile odwiedzanie ich 
dotyczyło tylko trzech na dziesięć osób z wykształceniem podstawowym (30,81%), czy 
niemal połowy po szkole zasadniczej (45,56%), o tyle miało to już miejsce w przypadku 
niemal siedmiu na dziesięciu mieszkańców Poznania po szkole średniej (69,29%) czy na-
wet trzech na czterech legitymujących się dyplomem uczelni wyższej (75,00%). 

Natomiast odwrotne zależności wystąpiły w przypadku korzystania przez responden-
tów w ich okolicy z środków komunikacji miejskiej. Otóż, wraz ze wzrostem poziomu 
wykształcenia rzadziej podejmowano takie zachowania - dotyczyło to dziewięciu na 
dziesięć poznaniaków po szkole podstawowej (90,32%), ośmiu na dziesięciu po zasadni-
czej zawodowej (80,55%), ale już około trzech na czterech po średniej czy wyższej (odpo-
wiednio 77,66% i 73,77%). 

Po płci, wieku i wykształceniu, ostatnią zmienną społeczno – demograficzną, rozpatry-
waną w analizach statystycznych różnicującą badanych poznaniaków w zakresie ich opi-
nii nt. środowiska zamieszkania oraz częstości korzystania z dostępnych tam obiektów, 
była ich sytuacja materialna. I tak, wykazano, iż status finansowy mieszkańców Poznania 
biorących udział w sondażu HEPRO był czynnikiem istotnie różnicującym ich opinie nt. 
jakości środowiska zamieszkania w zakresie zanieczyszczenia atmosfery oraz poziomu 
bezpieczeństwa/ spokoju w ich najbliższej okolicy, a także dostępu do obiektów oferują-
cych zajęcia rekreacyjne i częstości uczęszczania do nich. Należy podkreślić, iż w każdym 
z tych przypadków im lepszy status materialny, tym badani lepiej oceniali swoją okolicę 
oraz częściej korzystali z dostępnych tam placówek sportowych.
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Jeśli idzie o zanieczyszczenie atmosfery w okolicy zamieszkania poznaniaków, to o ile 
negatywną opinię w tym zakresie wyraziło blisko dwóch na trzech badanych z najbied-
niejszej grupy (64,86%), połowa z pośredniej grupy wyróżnionej ze względu na sytuację 
materialną (50,34%), o tyle na zanieczyszczenie atmosfery w okolicy zamieszkania narze-
kało już tylko czterech na dziesięciu najlepiej sytuowanych (38,32%).

Co więcej, przekonanie o zamieszkiwaniu bezpiecznej i spokojnej okolicy charaktery-
zowało tylko niemal czterech na dziesięciu poznaniaków mających często kłopoty finan-
sowe (37,84%), ale dotyczyło już nieco ponad połowy respondentów posiadających takie 
problemy tylko od czasu do czasu (53,79%) czy już aż blisko dwóch na trzech z najlepiej 
sytuowanej grupy (64,96%). 

Takie same zależności dotyczyły opinii mieszkańców Poznania na temat dostępu do za-
jęć rekreacyjnych typu sale gimnastyczne, baseny, ścieżki do biegów. Otóż, zadowolenie 
w tym względzie wyraził jedynie nieco częściej niż co trzeci poznaniak z najbiedniejszej 
grupy (35,14%), już blisko sześciu na dziesięciu z pośredniej grupy respondentów wyróż-
nionych ze względu na sytuację materialną (57,24%) i aż niemal dwie na trzy najbogatsze 
osoby (65,33%). 

Najlepiej sytuowani mieszkańcy Poznania nie tylko częściej wyrażali zadowolenie z ła-
twego dostępu w ich najbliższej okolicy do obiektów oferujących zajęcia rekreacyjne, ale 
również częściej z nich korzystali. Odwiedzanie takich miejsc dotyczyło 13,51% pozna-
niaków posiadających problemy materialne w każdym miesiącu, 35,87% osób mających 
je rzadziej i 38,93% w ogóle ich niedoświadczających. 
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Załącznik – kwestionariusz ankiety badania HEPRO14

�4 Ankieta stanowiąca załącznik do niniejszego raportu została opracowana przez zespół ekspertów w ramach Projektu 
HEPRO. Stanowiła ona narzędzie do przeprowadzenia wywiadów kwestionariuszowych, z których wyniki zostały zapre-
zentowane i zanalizowane w niniejszym raporcie. 
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Część druga - wersja ekspercka
Raport dla Urzędu Miasta Poznania z badania 

w ramach Projektu „HEPRO – Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych”
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1. WSTĘP

Ekspercka wersja raportu stanowi uzupełnienie wersji podstawowej zawierającej roz-
kład wyników wszystkich zmiennych wraz z analizami krzyżowymi z najważniejszymi 
zmiennymi społeczno-demograficznymi.

W raporcie uwzględniono kolejno porównanie wybranych wyników z wynikami po-
pulacyjnych badań zrealizowanych w Polsce i Europie. Przedstawiono także pogłębioną 
charakterystykę dwóch grup ważnych dla polityki zdrowotnej miasta tj. aktywnych za-
wodowo osób poniżej 35. roku życia oraz osób starszych (55+).

Dalsze analizy objęły charakterystyki grup przejawiających negatywne zachowania 
zdrowotne tj. codziennie palących, upijających się oraz osoby o nadmiernej masie ciała.

Całość kończą rekomendacje dotyczące realizowania przez miasto programów proz-
drowotnych.

2. WYBRANE WYNIKI BADANIA HEPRO 
NA TLE REZULTATÓW INNYCH BADAŃ

Prezentowany rozdział zawiera porównanie wybranych wyników badania HEPRO� 
z danymi uzyskanymi w innych sondażach o podobnym zakresie tematycznym.  
W opisie wykorzystano głównie raporty z takich ogólnopolskich badań jak “Diagnoza 
Społeczna 2005”2 oraz “Stan Zdrowia Ludności Polski w 2004 roku” Głównego Urzędu 
Statystycznego3, a także międzynarodowego pn. “IV Europejskie Badanie Warunków 
Pracy” Europejskiej Agencji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy4. Wybór padł na 
te sondaże ze względu na zbieżne z badaniem HEPRO obszary badawcze, sposób zbie-
rania danych (tj. poprzez wywiady kwestionariuszowe) oraz czas ich realizacji (lata 2004 
– 2007). Co więcej, we wszystkich ww. sondażach zarówno ogólnopolskich, jak i europej-
skim, zastosowano duże, reprezentatywne próby badawcze. Poniżej znajduje się krótka 
charakterystyka ww. trzech badań. 

“Diagnoza Społeczna” jest projektem badawczym rozpoczętym w 2000 roku 
i cyklicznie kontynuowanym dzięki wsparciu merytorycznemu Rady Monitoringu 
Społecznego oraz finansowemu licznych sponsorów. Projekt obejmuje diagnozę wie-
lu aspektów związanych z sytuacją gospodarstw domowych i poszczególnych oby-
wateli w tym jakość i styl życia oraz cechy indywidualne obywateli. Badanie terenowe 
przeprowadzone zostało przez zawodowych ankieterów GUS-u w marcu 2005 roku, 
zaś nadzór nad przebiegiem badania ankietowego sprawowało od strony organiza-
cyjnej Biuro Badań i Analiz Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Raport z niego 
powstał pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego oraz prof. Tomasza Panka. W ba-
daniu udział wzięło 3858 gospodarstw domowych oraz wszyscy ich członkowie, któ-

� Sondaż HEPRO zrealizowano metodą wywiadu kwestionariuszowego w pierwszej połowie 2007 roku na próbie liczą-
cej 1010 mieszkańców Poznania.
2 Czapiński J., Panek T. [red.]: Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Wyższa Szkoła Finansów  
i Zarządzania, Warszawa 2006.
3 Stan Zdrowia Ludności Polski w 2004 roku. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2006.
4 Parent-Thirion A., Fernández Macías E., Hurley J., Vermeylen G.: Fourth European Working Conditions Survey. European 
Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions. Dublin 2007.
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rzy urodzili się nie później niż w marcu 1990 roku (8790 indywidualnych responden-
tów). Gospodarstwa domowe do badania były losowane warstwowo, dwustopniowo: 
w pierwszej kolejności według województw, a następnie w ramach województw we-
dług klasy miejscowości zamieszkania, wyróżniając duże miasta (powyżej 100 tys. 
mieszkańców), małe miasta (poniżej 100 tys. mieszkańców) oraz wieś. 

Jeśli zaś idzie o raport “Stan Zdrowia Ludności Polski w 2004 roku”, to stanowi on wy-
nik badania zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w listopadzie i grudniu 
2004 roku na reprezentatywnej próbie 42991 Polaków, z czego 35248 stanowiły osoby po-
wyżej 15. roku życia. Było to badanie przekrojowe, zrealizowane w formie wywiadów 
kwestionariuszowych, służące poznaniu sytuacji zdrowotnej ludności kraju i jej uwarun-
kowań w powiązaniu z charakterystyką społeczno-demograficzną, sytuacją zawodową 
i miejscem zamieszkania. 

Natomiast IV Europejskie Badanie Warunków Pracy (z ang. EWCS – European Working 
Conditions Survey) Europejskiej Agencji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 
(European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions) zostało przepro-
wadzone od września do listopada 2005 roku metodą wywiadu kwestionariuszowego na 
grupie 29766 dorosłych pracujących osób. Respondenci pochodzili z 31 krajów Europy – 
było to 27 państw Unii Europejskiej, 2 kraje kandydujące (Turcja oraz Chorwacja), a także 
Norwegia i Szwajcaria. W Polsce zrealizowano 1000 wywiadów kwestionariuszowych. 
W trakcie badania respondentów pytano m.in. o różnorodne aspekty materialnego i psy-
chospołecznego środowiska pracy, a co za tym idzie także o zdrowie i bezpieczeństwo 
w miejscu zatrudnienia. 

Poniżej znajduje się porównanie wybranych wyników badania HEPRO z rezultatami 
ww. sondaży. 

Samoocena stanu zdrowia

Autoocena stanu zdrowia jest powszechnie stosowana w różnych badaniach społecz-
nych dotyczących zdrowia. Idzie tu głównie u uzyskanie opinii respondenta co do jego 
samopoczucia i postrzeganie własnego stanu zdrowia, a nie o obiektywne zbadanie kon-
dycji czy odporności organizmu. Pytanie  dotyczące wiedzy oraz odczuwania własne-
go zdrowia znalazły się zarówno w badaniu HEPRO, jak i w badaniach GUS-u, a także 
w “Diagnozie Społecznej”. 

Jeśli idzie o generalną ocenę stanu zdrowia, to w badaniach prowadzonych w Poznaniu 
w ramach projektu zapytano: “Jak Pan(i) obecnie ocenia ogólny stan swego zdrowia?”. 
Podobne pytanie zadano respondentom w badaniach Urzędu Statystycznego skierowa-
nych do całej populacji Polski. Zestawienie odpowiedzi w obu pytaniach zaprezentowane 
w tabeli poniżej wskazuje, że mieszkańcy Poznania nieco gorzej oceniają swoje zdrowie 
niż mieszkańcy kraju, nawet jeśli wziąć pod uwagę tylko respondentów mieszkających 
w miastach. Trudno określić w jakim stopniu na wyniki badania miał wpływ odmienny 
sposób sformułowania kategorii środkowej w kafeterii – w pierwszym przypadku okre-
ślonej jako zdrowie  “takie sobie ani dobre, ani złe” a w drugim jako “niezłe”. Różnice 
dotyczą jednak przede wszystkim wyższego odsetka ocen złych i wyraźnie mniejszego 
odsetka ocen bardzo dobrych. 
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Tabela 1. Ocena stanu zdrowia – porównanie wybranych wyników badań HEPRO  
oraz GUS-u

Kategoria

Badanie GUS-u Badanie HEPRO

Odsetek w całej 
populacji

Odsetek ludności 
miast Kategoria

Odsetek 
mieszkańców 

Poznania

Bardzo dobre 17,9 17,9 Bardzo dobrze 14

Dobre 43,1 43,7 Dobrze 44
 Takie sobie,  
ani dobre ani złe 26,4 26,3 Nieźle 25

Złe 10,1 9,5 Źle 14

Bardzo złe 2,1 2,1 Bardzo źle 3

Brak danych 0,5 0,5 Trudno powiedzieć 0

Kolejnym aspektem oceny zdrowia pojawiającym się w badaniach dotyczących miesz-
kańców Poznania, który można porównać do wyników badań ogólnopolskich jest wystę-
powanie przewlekłej choroby lub dolegliwości oraz odczuwanie pojawiających się z tej 
przyczyny zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. 

W badaniu GUS-u zapytano respondentów o występowanie długotrwałych, tzn. 
trwających co najmniej 6 m-cy, problemów zdrowotnych, bez względu na ich przyczynę.  
O podobną kwestię zapytano mieszkańców Poznania w badaniu HEPRO. Uczestnicy 
badania mieli określić czy cierpią na jakąkolwiek przewlekłą chorobę, długotrwałą nie-
sprawność spowodowaną urazem, niepełnosprawność lub też inną chroniczną dole-
gliwość. Porównując wyniki obu badań można przyjąć, że stan zdrowia mieszkańców 
Poznania w ich własnej opinii jest taki sam jak średnio w kraju. Warto jednak zwrócić 
uwagę na odmienne sformułowania w pytaniu – gdyż badanie GUS-u dawało nieco szer-
szy opis kategorii (jakikolwiek długotrwały problem zdrowotny), co może wpływać na 
wyniki porównania.

Tabela 2. Choroby przewlekłe – porównanie wybranych wyników badań HEPRO  
oraz GUS-u

Kategoria

Badanie GUS-u Badanie HEPRO

Odsetek w całej po-
pulacji

[%]

Odsetek ludności 
miast
[%]

Odsetek mieszkań-
ców Poznania

[%]
Występowanie długotrwałych proble-
mów zdrowotnych 36,4 38,0 38

Bez problemów zdrowotnych 63,6 62,0 61

Brak danych 0 0 1
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Samopoczucie psychofizyczne

W zakresie diagnozy samopoczucia psychofizycznego zarówno w badaniu HEPRO jak 
i w badaniach GUS-u znalazły się 4 elementy o zbliżonej treści. Pierwszym z nich było 
odczuwanie bycia pełnym życia (w kwestionariuszu GUS-u bycia pełnym życia i radości), 
drugim posiadanie dużo energii (w kwestionariuszu GUS-u dużo siły i energii do działa-
nia), kolejnym odczuwanie wyczerpania (w kwestionariuszu GUS-u bycia wyczerpanym, 
wykończonym) oraz zmęczenia. Każdy ze wspomnianych stanów oceniany był w odnie-
sieniu do miesiąca poprzedzającego badanie. Istotne różnice dotyczyły sformułowań ka-
tegorii odpowiedzi. Na najwyższą częstotliwość występowania danego odczucia można 
było w obu badaniach wskazać poprzez odpowiedź, że miało ono miejsce : “przez cały 
czas”, na nieco mniejszą zaś przez odpowiedź “przez większość dni” – w badaniu GUS-u 
lub “przez większość czasu” – w badaniu HEPRO, w obu zaś najmniejsza częstotliwość 
– to wskazanie, że dane odczucie nie miało miejsca nigdy. Właściwie te kategorie nie 
różnią się. Inaczej jednak zostały zdefiniowane środkowe itemy kafeterii, a mianowicie, 
w badaniu GUS-u respondenci mogli wybrać pomiędzy odpowiedziami: “przez kilka 
dni” oraz “bardzo rzadko”, podczas gdy w badaniu HEPRO odpowiednio: “czasami” albo 
“rzadko”. 

Porównując próbę ogólnopolską ze zbadanymi mieszkańcami Poznania, można zauwa-
żyć, że generalnie w badaniach HEPRO respondenci wskazywali na nieznacznie częstsze 
występowanie poczucia, że są pełni życia i energii. Jeśli idzie o odczuwanie zmęczenia 
oraz wyczerpania, to wyniki badań wskazują na nieco rzadsze występowanie takich sta-
nów u poznaniaków w porównaniu z populacją Polski.  

Tabela 3. Odczuwanie bycia pełnym życia – porównanie wybranych wyników  badania 
HEPRO i badania GUS-u

Badanie GUS-u Badanie HEPRO

Kategoria Odsetek odpowiedzi
[%] Kategoria Odsetek odpowiedzi

[%]

Przez cały czas 10,4 Przez cały czas 12

 Przez większość dni 42,4 Przez większość czasu 44

Przez kilka dni 23,6 Czasami 27

Bardzo rzadko 18,6 Rzadko 13

Nigdy 3,8 Nigdy 4

Brak danych 1,2 Trudno powiedzieć 1



HEPRO - Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych – wersja ekspercka

199

Tabela 4. Posiadanie dużo siły i energii do działania – porównanie wybranych wyników 
badania HEPRO i badania GUS-u

Badanie GUS-u Badanie HEPRO

Kategoria Odsetek odpowiedzi
[%] Kategoria Odsetek odpowiedzi

[%]

Przez cały czas 9,5 Przez cały czas 14

 Przez większość dni 42,9 Przez większość czasu 41

Przez kilka dni 24,2 Czasami 25

Bardzo rzadko 18,3 Rzadko 15

Nigdy 3,9 Nigdy 3

Brak danych 1,1 Trudno powiedzieć 1

Tabela 5. Odczuwanie wyczerpania – porównanie wybranych wyników badania 
HEPRO i badania GUS-u

Badanie GUS-u Badanie HEPRO

Kategoria Odsetek odpowiedzi
[%] Kategoria Odsetek odpowiedzi

[%]

Przez cały czas 3,5 Przez cały czas 5

 Przez większość dni 21,1 Przez większość czasu 13

Przez kilka dni 35,0 Czasami 43

Bardzo rzadko 32,2 Rzadko 26

Nigdy 7,0 Nigdy 11

Brak danych 1,1 Trudno powiedzieć 1

Tabela 6. Odczuwanie zmęczenia – porównanie wybranych wyników badania  
HEPRO i badania GUS-u

Badanie GUS-u Badanie HEPRO

Kategoria Odsetek odpowiedzi
[%] Kategoria Odsetek odpowiedzi

[%]

Przez cały czas 4,1 Przez cały czas 6

 Przez większość dni 23,7 Przez większość czasu 17

Przez kilka dni 38,3 Czasami 52

Bardzo rzadko 28,9 Rzadko 19

Nigdy 3,8 Nigdy 6

Brak danych 1,2 Trudno powiedzieć 0
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Choroby i leczenie

Ze względu na podobieństwo pytań oraz zastosowanych kafeterii możliwe jest po-
równanie wyników uzyskanych w badaniach GUS-u i HEPRO w zakresie skali chorób 
przewlekłych doświadczanych aktualnie i w przeszłości, jak również zażywania leków 
w okresie dwóch tygodni przed sondażami. 

 Jeśli idzie o schorzenia, to poniższa tabela zawiera zestawienie wyników obu ba-
dań w zakresie odsetków respondentów uskarżających się na nie. Należy podkreślić, iż 
ze względu na rozbieżność sformułowań niektórych chorób nie jest możliwe ich bez-
pośrednie porównywanie (grupy te obramowano w tabeli nr 7 kolorem czerwonym). 
Niemniej jednak, jak wynika z poniższego zestawienia, wśród przebadanych poznania-
ków niemal każda z wymienionych chorób występowała częściej niż wśród próby ogól-
nopolskiej. Największe dysproporcje zaobserwowano dla schorzeń kręgosłupa. Badanie 
GUS-u wykazało bowiem, iż niemal co piąty Polak uskarżał się na choroby kręgosłupa 
lub dyskopatie (19%), natomiast według sondażu HEPRO bóle kręgosłupa dotyczyły nie-
co ponad połowy przebadanych mieszkańców Poznania (52%). Trudno o jednoznaczną 
interpretację tej dysproporcji. Być może wynika ona z faktu, iż rzeczywiście skala tej do-
legliwości była większa u poznaniaków niż w populacji ogólnopolskiej. Natomiast moż-
liwe również, że taka duża rozbieżność wiąże się z odmiennym sformułowaniem tych 
dolegliwości w obydwu kwestionariuszach. Otóż o ile w trakcie wywiadu HEPRO pyta-
no respondentów o objawy chorób kręgosłupa – tj. dolegliwości bólowe, o tyle podczas 
badania GUS-u interesowano się już tylko chorobami kręgosłupa lub dyskopatiami, czyli 
często zdiagnozowanymi schorzeniami.

Tabela 7. Występowanie chorób przewlekłych - zestawienie wybranych wyników  
z badania HEPRO oraz z raportu “Stan Zdrowia Ludności Polski” GUS-u – dane w %

L.p. Choroba przewlekła  
wg badania HEPRO

Odsetek osób 
doświadcza-
jących choro-
by (obecnie 

i w przeszło-
ści)
[%]5

Choroba przewlekła  
wg badania GUS-u

Odsetek osób 
doświadcza-
jących choro-
by (obecnie 

i w przeszłości)
[%]6

� Bóle kręgosłupa 52  Choroby kręgosłupa lub dysko-
patie 19

2  Ostre bóle głowy/migrena 29  Migrena lub częste bóle głowy 9

3 Nadciśnienie tętnicze 28 Nadciśnienie tętnicze 17

4  Alergia (bez objawów 
astmatycznych) 22  Alergia (bez astmy alergicznej) 6

5 Depresja 16  Nerwica lub depresja (stany 
lękowe, zaburzenia nastroju) 9

5  Odsetki dotyczą mieszkańców Poznania w wieku 16 lat i więcej.
6  Odsetki dotyczą Polaków w wieku 15 lat i więcej.
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6  Chroniczne zapalenie oskrzeli, 
rozedma płuc 10  Przewlekłe zapalenie oskrzeli, 

rozedma płuc 3

7 Osteoporoza 7 Osteoporoza 3

8 Cukrzyca 6 Cukrzyca 4

9 Astma 6
 Astma o podłożu alergicznym 3

Astma niealergiczna 2

10 Zaćma  5 Zaćma 3

�� Nowotwory złośliwe 3 Nowotwory złośliwe 1

12 Udar mózgu 1  Przebyty udar lub wylew krwi 
do mózgu 1

 Warto ponadto podkreślić, iż obydwa omawiane badania wykazały, że choroby 
przewlekłe częściej dotyczyły kobiet niż mężczyzn, a także że w miarę starzenia się rosły 
odsetki osób schorowanych. 

Jeśli idzie o stosowanie farmakoterapii w okresie ostatnich 14 dni, to znów analizy po-
równawcze wykazały znaczne różnice pomiędzy wynikami obu badań. Tym razem jed-
nak zażywanie medykamentów było bardziej rozpowszechnione wśród respondentów 
sondażu ogólnopolskiego niż poznańskiego. Otóż, według badania GUS-u dotyczyło to 
nieco ponad połowy osób (54%). Natomiast zgodnie z sondażem HEPRO jakiekolwiek 
leki we wspomnianym okresie stosował tylko co trzeci poznaniak (32% próby). Niemniej 
jednak obydwa sondaże wykazały, iż zachowania te częściej dotyczyły kobiet niż męż-
czyzn oraz nasilały się wraz z wiekiem. 

 Warto przyjrzeć się także najczęstszym rodzajom leków zażywanych przez re-
spondentów obu badań. Bezpośrednie porównania nie są tu jednak możliwe, gdyż GUS 
przyjął wskaźnik ilości respondentów stosujących dany medykament na 1000 osób zaży-
wających leki, a sondaż HEPRO – odsetek osób zażywających dany środek w skali całej 
próby badawczej. Co więcej, w obydwu badaniach pytano o nieco odmienne grupy me-
dykamentów. Niemniej jednak analizy porównawcze wykazały podobne grupy najczęś-
ciej przyjmowanych leków. I tak, w sondażu GUS-u na pierwszym miejscu znalazły się 
witaminy i preparaty mineralne, na drugim – medykamenty obniżające ciśnienie tętnicze 
krwi, na trzecim – leki przeciwbólowe, a na kolejnych trzech: nasercowe, na przeziębie-
nie/grypę/ból gardła, a także nasenne/uspokajające.7 Natomiast, jak wykazało badanie 
HEPRO, mieszkańcy Poznania najczęściej przyjmowali różnorodne środki przeciwbólo-
we, a na kolejnych miejscach leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi, nasercowe, przeciw-
kaszlowe oraz uspokajające. Warto przypomnieć, iż w kwestionariuszu HEPRO w ogóle 
nie znalazło się pytanie o suplementy, które były najczęściej przyjmowanymi medyka-
mentami w badaniu GUS-u. Co więcej, sondaż ogólnopolski zawierał pytanie o środki na 
7  W trakcie wywiadu kwestionariuszowego GUS-u pytano respondentów o przyjmowanie w okresie dwóch tygodni 
przed badaniem następujących leków: obniżające ciśnienie krwi; obniżające poziom cholesterolu; na inne choroby 
układu sercowo-naczyniowego; na cukrzycę; na bóle głowy lub migrenę; na inne bóle; na astmę; na przewlekłe zapale-
nie oskrzeli lub rozedmę płuc; przeciwalergiczne; przeciwdepresyjne; na problemy żołądkowe; nasenne i uspokajające; 
antybiotyki; na przeziębienie, grypę lub ból gardła; leki hormonalne syntetyczne stosowane przy menopauzie, andro-
pauzie, osteoporozie; inne leki hormonalne; witaminy, preparaty mineralne; na inne choroby; nie wiadomo na co. 
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przeziębienie, grypę lub ból gardła, którego zabrakło w badaniu poznańskim. Natomiast 
w kwestionariuszu HEPRO pojawiły się leki przeciwkaszlowe. 

Palenie tytoniu i spożycie alkoholu

Palenie tytoniu w Polsce, zgodnie z wynikami badań GUS-u zmniejsza się na prze-
strzeni ostatnich lat, szczególnie jeśli idzie o mężczyzn. Wyniki dotyczące rozpowszech-
nienia palenia uzyskane w badaniu HEPRO dla Poznania porównano z wynikiem ogól-
nopolskich badań GUS-u. 

Porównanie dostępnych badań wskazuje, że w Poznaniu odsetek palących jest nie-
co wyższy niż średnia w całym kraju, w odniesieniu do obu płci (po ok. 5% więcej 
mężczyzn i kobiet w Poznaniu niż w całek Polsce zadeklarowało, że pali codziennie). 
Różnice zaobserwowano, jeśli idzie o odsetek mężczyzn, którzy rzucili palenie i tych, 
którzy pala okazjonalnie – mniej takich respondentów było w Poznaniu niż w próbie 
ogólnopolskiej. Jeśli idzie o kobiety, to wyższe rozpowszechnienie palenia jest powiąza-
ne głównie z większą ilością kobiet, które sięgają po papierosy (byłych palaczek jest tyle 
samo, co w próbie ogólnopolskiej). Ilustruje to zestawienie w tabeli poniżej.

Tabela 8. Rozpowszechnienie palenia tytoniu - zestawienie wybranych wyników  
badania HEPRO oraz badania GUS-u

Badanie HEPRO Badanie GUS-u

Kategoria Mężczyźni [%] Kobiety [%] Mężczyźni [%] Kobiety [%]

 Palący codziennie 38,7 25,45 33,9 19,3

 Palący co najmniej 
raz w tygodniu 0,87 0,73

*4,1 *3,8
Palący rzadko 1,96 2,73

Byli palacze 19,13 14,73 22,3 14,2

Nigdy niepalący 39,35 56,36 39,1 61,9

 Trudno powiedzieć 0 0 Nie dotyczy Nie dotyczy

Brak danych Nie dotyczy Nie dotyczy 0,5 0,8

* kategoria: palący okazjonalnie

Także porównując wyniki badania HEPRO z badaniem przeprowadzonym przez 
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na próbie reprezentatywnej 931 dorosłych 
Polaków w lutym 2007 roku, opublikowane w komunikacie pt.: “Postawy wobec wybra-
nych substancji psychoaktywnych”, można zauważyć, że w Poznaniu generalnie pali nie-
co więcej osób niż średnio w kraju.  Analizując przedstawione wyniki, należy wziąć pod 
uwagę różnice w kategoriach wynikające z odmiennego sposobu zbierania danych. W 
badaniu HEPRO respondenci proszeni byli o określenie, do której z wymienionych kate-
gorii, by się zaliczyli, natomiast w badaniu OBOP pytani byli kolejno: “Czy Pan(i) pali?”; 
osoby palące pytano: “Czy pali Pan(i) regularnie czy tylko w wyjątkowych sytuacjach, 
okazyjnie?”. Zapytano także, czy respondenci w przeszłości palili regularnie papierosy. 
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Tabela 9. Rozpowszechnienie palenia tytoniu – zestawienie wybranych wyników 
badania HEPRO oraz badania OBOP-u

Badanie HEPRO Badanie OBOP-u

Kategoria Odsetek
[%] Kategoria Odsetek

[%]

Palący codziennie 31 Palący regularnie 26

 Palący co najmniej raz w tygodniu 1
Palący okazjonalnie 5

Palący rzadko 2

Palący w przeszłości 17 Palący regularnie w przeszłości 19

Nigdy niepalący 49  Niepalący regularnie w przeszłości 50

 Zastosowane w badaniu HEPRO sposoby pomiaru spożycia alkoholu przez ba-
danych nie pozwalają na jakiekolwiek porównania uzyskanych rezultatów z wynikami 
badań odnoszących się do konsumpcji tego rodzaju napojów prowadzonymi na próbach 
ogólnopolskich.

Aktywność fizyczna

Istotnym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia jest aktywność fizyczna. 
Niemożliwym jest jednak bezpośrednie porównanie wyników badania HEPRO do do-
stępnych danych odnoszących się do aktywności fizycznej Polaków publikowanych 
przez GUS w związku z dużymi równicami w metodologii ich uzyskania. Jeśli idzie  
o badanie HEPRO, to respondenci określali jaki typ aktywności najlepiej charakteryzo-
wał ich sposób spędzania wolnego czasu w okresie ostatniego roku, natomiast w bada-
niach GUS-u Polacy określali ile przeciętnie czasu poświęcali na określony typ aktyw-
ności. Ponadto charakterystyka kategorii aktywności w obu badaniach jest zbliżona, ale 
nie jednakowa. Z poniższego zastawienia można, mając wciąż na uwadze opisane wyżej 
zastrzeżenia,  jedynie zauważyć, że rangując popularność poszczególnych form aktyw-
ności w Poznaniu otrzymuje się następujący porządek: najmniej popularne było regu-
larne ćwiczenie i uprawiania sportu rekreacyjnego, nieco częściej poznaniacy przyzna-
wali się do intensywnego uprawianie sportu, kolejnym co do popularności sposobem 
spędzania wolnego czasu było czytanie, oglądanie telewizji, zajęcia przy komputerze 
i inne czynności wykonywane w pozycji siedzącej, a najczęściej pytani wskazywali na 
podejmowanie umiarkowanego wysiłku w formie spacerów czy lekkiej pracy. Należy tu 
wziąć po uwagę fakt, że w badaniu HEPRO pytani musieli wybrać tylko jedną kategorię, 
natomiast w badaniu GUS-u wskazywali jak często podejmują każdy ze wspomnianych 
typów aktywności. 
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Tabela 10. Sposób spędzania wolnego czasu – zestawienie wybranych wyników 
badania HEPRO oraz badania GUS-u

Badanie HEPRO
Rodzaj aktywności najlepiej charakteryzują-
cy sposób spędzania czasu wolnego (jedna 

kategoria do wyboru) [%]

Badanie GUS-u
Odsetek osób podejmujących określony typ aktywności 

w czasie wolnym [%]

Intensywny trening i uprawianie 
sportu regularnie kilka razy 
w tygodniu

10
Uprawianie intensywnego 
treningu (np. siłownia), 
sportu wyczynowego

5,6

 Z czego,  
poniżej 4h w tyg. 41,3

 Z czego, powyżej 
4h w tyg. 58,7

Ćwiczenia fizyczne lub inten-
sywna praca w ogrodzie przez co 
najmniej 4 godziny w tygodniu

8

Bieganie, pływanie, ćwicze-
nie aerobiku lub inny sport 
rekreacyjny, w sezonie praca 
na działce lub w ogrodzie

33,4

 Z czego, poniżej 
4h w tyg. 32,5

 Z czego, powyżej 
4h w tyg. 77,5

Spacery, jazda na rowerze lub 
inne lekkie ćwiczenia fizyczne 
przez co najmniej 4 godziny 
w tygodniu (uwzględniając cho-
dzenie pieszo do pracy, wycieczki 
weekendowe lub lekką pracę  
w ogrodzie) 

53

Spacery, gimnastyka, jazda 
na rowerze, deskorolce lub 
inny niezbyt intensywny 
ruch

71,4

 Z czego, poniżej 
4h w tyg. 20,5

 Z czego, powyżej 
4h w tyg. 79,5

Czytanie, oglądanie telewizji, 
zajęcia przy komputerze i inne 
czynności wykonywane w pozy-
cji siedzącej

27

Czytanie, oglądanie telewi-
zji, słuchanie radia, lub inne 
czynności niewymagające 
ruchu i wysiłku fizycznego

98,8

 Z czego, poniżej 
21h w tyg. 74,5

 Z czego, powy-
żej 21h godzin 
w tyg.

25,5

trudno powiedzieć 2

Nadwaga i otyłość

Państwa Członkowskie Europejskiego Regionu Światowej Organizacji Zdrowia pod-
czas ministerialnej konferencji zorganizowanej we współpracy z Komisją Europejską 
w Turcji w dniach 15 – 17 listopada 2006 roku potwierdzili, że otyłość jest epidemią w re-
gionie i przyjęli tzw. Europejską Kartę na Rzecz Przeciwdziałania Otyłości8. Fakt ten naj-
dobitniej świadczy o znaczeniu problemu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) na 
swych stronach internetowych (www.euro.who.int/obesity) alarmuje, że od początku lat 
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia występowanie otyłości wzrosło w wielu krajach aż 
8  WHO European Ministerial Conference on Counteracting Obesity Conference Report, wyd.: WHO Regional Office for Europe, 
Kopenhaga 2007.
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trzykrotnie. Zgodnie z definicją WHO9 otyłość jest rezultatem niepożądanego przyrostu 
masy ciała, spowodowanego dodatnim bilansem energetycznym – spożywaniem więk-
szej ilości kalorii niż jest zużywane przez daną osobę. Otyłość zwiększa ryzyko rozwoju 
wielu chorób, m.in.: cukrzycy insulinoniezależnej, choroby wieńcowej, nadciśnienia tęt-
niczego czy niektórych rodzajów raka (nowotworów złośliwych endometrium, jajników, 
piersi, szyjki macicy, prostaty, jelita grubego, pęcherzyka żółciowego, trzustki, wątroby 
i nerek) oraz pojawienia się problemów psychospołecznych. 

Dla obserwacji stanu odżywienia, pozwalającego określić występowanie otyłości, naj-
częściej używa się wskaźnika masy ciała (BMI Body Mass Index). Jest to stosunek masy 
ciała (w kilogramach) do wzrostu (w metrach) podniesionego do kwadratu. Dla osób do-
rosłych przyjmuje się, że prawidłowy BMI mieści się w przedziale od 18,5 do 24,9. BMI 
równy bądź większy niż 25, ale mniejszy niż 30 wskazuje na nadwagę, zaś równy bądź 
wyższy niż 30 – na otyłość. W Europejskim Regionie WHO nadmierna masa ciała stanowi 
przyczynę jednego miliona zgonów rocznie.

W badaniu HEPRO uczestnicy poproszeni zostali o podanie swojego wzrostu w cen-
tymetrach oraz wagi ciała w kilogramach. Na tej podstawie obliczony został indeks masy 
ciała (BMI) zgodnie ze wzorem: 

BMI = masa ciała [kg] / wzrost2 [m2]

Należy wziąć pod uwagę fakt, że podawane przez respondentów dane dotyczące za-
równo wzrostu, jak masy nie były potwierdzane niezależnym badaniem, dlatego mogło 
nastąpić pewne niedoszacowanie wagi (zwłaszcza w przypadku kobiet), jak i przesza-
cowanie wzrostu. Przyjęto następującą interpretację wyników, zgodną ze wskazaniami 
Światowej Organizacji Zdrowia: 

 niedowaga:  <18,5
 norma:  18,5 - 24,9
 nadwaga:  25 - 29,9 
 otyłość I°:  30,0 - 34,9
 otyłość II°:  35,0 - 39,9
 otyłość III°:  >= 40,0

Wśród objętej badaniem grupy mieszkańców Poznania ponad połowa respondentów 
miała BMI w normie, ok. 4% miało niedowagę, 1/3 nadwagę, a 12% osób było otyłych. 

Wyniki badania w Poznaniu porównano z dostępnymi danymi dla Polski zebranymi  
w ramach badania GUS-u, “Stan zdrowia ludności Polski w 2004 roku”. Jako osoby oty-
łe w badaniu GUS-u zakwalifikowano respondentów o BMI przekraczającym 30. Jest to 
zatem taka sama kategoria jak w badaniu HEPRO (zgodna z normami WHO). Jednakże 
już w przypadku przedziałów dotyczących niedowagi, normy oraz nadwagi wystąpiły 
różnice w przyjętych kategoriach. GUS za granicę niedowagi przyjął BMI mniejsze lub 
równe 20,0 natomiast jako normę BMI od 20,1 do 27,0. 

W związku z powyższym w celu porównania wyników obu badań zastosowano katego-
rie przyjęte przez GUS do danych uzyskanych w badaniu HEPRO. Porównując populację 
Polski oraz Poznania, można zauważyć, że właściwie odsetki osób z niedowagą, w normie 
z nadwagą i otyłych są niemal identyczne, co ilustrują poniższe tabele. Niewielkie różnice 

9 10 faktów dotyczących otyłości, o których należy wiedzieć, http://www.who.un.org.pl/files/390/ObesityConf_
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występują, gdy porównujemy osobno wyniki badań dla mężczyzn i kobiet. Zamieszkali 
w Poznaniu mężczyźni nieco częściej niż w całej Polsce mieli wagę w górnym przedziale 
normy (wedle wskazań ŚOZ byłaby to już nadwaga) i byli otyli, natomiast mieszkan-
ki Poznania częściej miały wagę w normie a mniej było kobiet z nadwagą i otyłością niż 
średnio w całym kraju. Należy jednak pamiętać, że różnice te są nieznaczne i mieszczą się  
w granicy błędu statystycznego.

Tabela 11. Indeks masy ciała –  porównanie wybranych wyników badania HEPRO i ba-
dania GUS-u

Znaczna  
niedowaga

BMI poniżej 18,0

Niedowaga BMI 
18.0 – 20.0

Waga w normie 
BMI 20,1 - 25,0

Waga w normie 
BMI 25,1 – 27,0

Nadwaga BMI 
27,1 – 30,0

Otyłość BMI 30,1 
i więcej

Badanie HEPRO
Poznań (%) 2,8 8,8 43,6 16,6 15,5 12,4

Badanie GUS-u 
Polska (%) 2,8 8,5 43,2 15,9 16,9 12,5

Tabela 12. Indeks masy ciała – porównanie wybranych wyników badania HEPRO  
i badania GUS-u z uwzględnieniem płci respondentów

Znaczna niedo-
waga BMI  

poniżej 18,0

Niedowaga BMI 
18.0 – 20.0

Waga w normie 
BMI 20,1 - 25,0

Waga w normie 
BMI 25,1 – 27,0

Nadwaga BMI 
27,1 – 30,0

Otyłość BMI 
30,1 i więcej

Mężczyźni
(%)

Badanie HEPRO 2 2,8 40,5 22,2 19,4 13,1

Badanie GUS-u
Polska 1,3 4,4 42,0 19,7 19,8 12,6

Kobiety
(%)

Badanie HEPRO 3,5 13,9 46,4 12 12,4 11,9

Badanie GUS-u
Polska 4,1 12,3 44,3 12,4 14,2 12,5

Środowisko pracy

Środowisko pracy podobnie jak w sondażu HEPRO było również obszarem zainteresowa-
nia IV Europejskiego Badania Warunków Pracy (z ang. EWCS). Porównaniu wyników obu 
tych badań obok zakresu tematycznego sprzyja również zbieżny sposób zbierania danych, 
tj. poprzez wywiad kwestionariuszowy. Na wstępie należy jednakże podkreślić, iż bezpo-
średnie porównania nie są tu możliwe, co wynika z rozbieżności pytań szczegółowych, jak 
również odmiennych kafeterii przyjętych w kwestionariuszach tych dwóch sondaży. 

 W tabeli 13 zestawiono wyniki obu badań w zakresie takich czynników psycho-
społecznego środowiska pracy, jak relacje z innymi ludzi w pracy zawodowej. Jakkolwiek 
w kwestionariuszach z obu sondaży zastosowano różną kategorię odpowiedzi, to wydaje 
się, że pokazują one podobne zależności. Otóż, w obydwu badaniach nieco lepiej pracu-
jący określali relacje ze współpracownikami niż przełożonymi, tj. częściej doświadczali 
pomocy ze strony tych pierwszych. 
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Tabela 13. Psychospołeczne środowisko pracy - zestawienie wybranych wyników 
z badania HEPRO oraz IV Europejskiego Badania Warunków Pracy (EWCS) – dane w%10

EWCS HEPRO

Pytanie

Odpowiedzi dotyczą doświadczania 
danego czynnika prawie zawsze lub 

często [%]
Pytanie Kategoria odpowiedzi

[%]

UE 27�� NKCZ12 PL13 Zgadzam się Zdecydowanie 
się zgadzam

Możliwość uzyskania 
w pracy zawodowej 
pomocy od kolegi 14 

67,6 76,6 74,7
Pracowanie z osoba-
mi, które pomagają 
w wykonaniu zadań

59 15

Możliwość uzyskania 
w pracy zawodowej 
pomocy od przełożo-
nego 15

56,1 65,8 62,9
Posiadanie przełożo-
nego, który pomaga 
w wykonaniu zadań

37 8

Posiadanie wystarcza-
jącej ilości czasu na 
wykonanie pracy 16

69,6 72,3 74,1
Posiadanie wystarcza-
jącej ilości czasu na 
wykonanie pracy

52 8

 W tabelach 14 - 17 można prześledzić zestawienia innych wybranych elementów 
zarówno psychospołecznego, jak i materialnego środowiska pracy, o które pytano pra-
cujących respondentów w trakcie wywiadu kwestionariuszowego HEPRO oraz EWCS. 
Jednakże do ewentualnych porównań należy podchodzić bardzo ostrożnie, głównie ze 
względu na odmienność zastosowanych kategorii odpowiedzi. 

Tabela 14. Agresja psychiczna w miejscu pracy - zestawienie wybranych wyników 
z badania HEPRO oraz IV Europejskiego Badania Warunków Pracy (EWCS) – dane w%17

EWCS HEPRO

Pytanie
[%]

Pytanie
Kategoria odpowiedzi [%]

UE 27 NKCZ PL Zgadzam się Zdecydowanie 
się zgadzam

Bycie ofiarą nękania, 
tyranizowania w okre-
sie 12 m-cy poprzedza-
jących badanie 18

5,1 3,8 3,2

Bycie ofiarą częstego 
zastraszania przez 
osoby, z którymi się 
pracuje

1 4

10 Tłumaczenie własne z języka angielskiego pytań z kwestionariuszy IV Europejskiego Badania Warunków Pracy
�� Średnia dla 27 krajów Unii Europejskiej.
12 NKCZ – skrót oznacza nowe kraje członkowskie UE. 
13 PL – dane dla Polski. 
14  Wg polecenia: “Please select the response which best describes your work situation. – You can get assistance from 

colleagues if you ask for it”. Możliwe odpowiedzi: prawie zawsze; często; czasami; rzadko; prawie nigdy; nie wiem. 
15  Wg polecenia: “Please select the response which best describes your work situation. – You can get assistance from your 

superiors/ boss if you ask for it”. Możliwe odpowiedzi: prawie zawsze; często; czasami; rzadko; prawie nigdy; nie wiem.
16   Wg polecenia: “Please select the response which best describes your work situation. – You have enough time to get the job 

done”. Możliwe odpowiedzi: prawie zawsze; często; czasami; rzadko; prawie nigdy; nie wiem.
17 Tłumaczenie własne z języka angielskiego pytań z kwestionariuszy IV Europejskiego Badania Warunków Pracy
18   Wg pytania: “Over the past 12 months, have you or have you not, personally been subjected at work to bullying/ harassment”. 

Możliwe odpowiedzi: TAK, NIE, NIE WIEM.
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Tabela 15. Tempo pracy zawodowej - zestawienie wybranych wyników z badania 
HEPRO oraz IV Europej skiego Badania Warunków Pracy (EWCS) – dane w %.�9

EWCS HEPRO

Pytanie

Odpowiedzi dotyczą doświadczania 
danego czynnika przez przynaj-

mniej ¼ czasu pracy [%] Pytanie

Kategoria odpowiedzi
[%]

UE 27 NKCZ PL Zgadzam się Zdecydowanie 
się zgadzam

Praca wymagająca du-
żej szybkości 20 59,6 51,5 42,8 Praca wymagająca 

dużej szybkości 49 16

Tabela 16. Materialne środowisko pracy - zestawienie wybranych wyników z badania 
HEPRO oraz IV Europejskiego Badania Warunków Pracy (EWCS) – dane w %21

EWCS HEPRO

Pytanie

Odpowiedzi dotyczą narażenia 
przez przynajmniej ¼ czasu pracy 

[%] Pytanie Rzadko
[%]

Przez kilka 
dni w ty-
godniu

[%]

Codziennie
[%]

UE 27 NKCZ PL
Ekspozycja w miejscu 
pracy na hałas powo-
dujący konieczność 
podnoszenia głosu 
w trakcie rozmowy 22

30,1 38,8 41,6

Ekspozycja w miejscu 
pracy na hałas powo-
dujący konieczność 
podnoszenia głosu 
w trakcie rozmowy

30 13 21

Narażenie w miejscu 
pracy na wdychanie 
dymu, spalin lub  
pyłów 23

19,1 24,6 23,9

Ekspozycja w miejscu 
pracy na chemikalia, 
spaliny i gazy

13 7 14

Narażenie w miejscu 
pracy na wdychanie 
oparów np. rozpusz-
czalników 24

11,2 13,0 11,0

Kontakt przez skórę 
z substancjami che-
micznymi 25

14,5 17,2 17,8

�9 Tłumaczenie własne z języka angielskiego pytań z kwestionariusza IV Europejskiego Badania Warunków Pracy. 
20  Wg pytania: “Does your work involve working at very high speed”. Możliwe odpowiedzi: przez cały czas; prawie przez 

cały czas; ok. 3/4 czasu; ok. połowy czasu; ok. 1/4 czasu; prawie nigdy; nigdy; nie wiem.
21 Tłumaczenie własne z języka angielskiego pytań z kwestionariusza IV Europejskiego Badania Warunków Pracy. 
22  Wg pytania: “Are you exposed at work to noise so loud that you would have to raise your voice to talk to people?”. Respondenci 

podawali odpowiedzi na następującej skali: przez cały czas; prawie przez cały czas; ok. 3/4 czasu; ok. połowy czasu; 
ok. 1/4 czasu; prawie nigdy; nigdy; nie wiem. 

23  Wg pytania: “Are you exposed at work to breathing in smoke, fumes (such as welding or exhaust fumes), powder or dust (such as 
wood or mineral dust) etc.” Kategoria odpowiedzi była taka sama jak przy pytaniu o hałas. 

24  Wg pytania: “Are you exposed at work to breathing in vapours such as solvents and thinners.” Kategoria odpowiedzi była 
taka sama jak przy pytaniu o hałas.

25  Wg pytania: “Are you exposed at work to handling or being in skin contact with chemical products or substances.” Kategoria 
odpowiedzi była taka sama jak przy pytaniu o hałas.
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Jak wynika z powyższej tabeli, obydwa badania wykazały, że narażenie zawodowe na 
hałas jest znacznie powszechniejszym zjawiskiem od ekspozycji na szkodliwe czynniki 
materialnego środowiska pracy. 

Tabela 17. Sposób wykonywania obowiązków zawodowych - zestawienie wybranych 
wyników z badania HEPRO oraz IV Europejskiego Badania Warunków Pracy (EWCS) 

– dane w % 26

EWCS HEPRO

Pytanie
[%]

Pytanie [%]UE 27 NKCZ PL

Wykonywanie powta-
rzalnych, monoton-
nych czynności w pra-
cy zawodowej27

42,9 49,0 52,0

Narażenie w miejscu 
pracy na monoton-
ne, powtarzające się 
czynności, np. przy 
komputerze, taśmie 
produkcyjnej 

65

Środowisko zamieszkania

Obok samopoczucia, stanu zdrowia, zachowań zdrowotnych oraz środowiska pracy, ko-
lejnym dużym obszarem badawczym w sondażu HEPRO było środowisko zamieszkania 
respondentów. Najbliższa okolica życia Polaków stanowiła także obszar zainteresowania 
m.in. “Diagnozy Społecznej 2005” oraz badania CBOS-u pt. “Aktualne problemy i wyda-
rzenia” zrealizowanego w 2007 roku28. Wspólnymi obszarami były tu poczucie bezpieczeń-
stwa w okolicy zamieszkania oraz częstość uczęszczania do obiektów kultu religijnego. 

I tak, jeśli idzie o przekonanie dotyczące zamieszkiwania bezpiecznej i spokojnej oko-
licy, to jak wykazały wszystkie ww. badania, charakteryzowały ono zdecydowaną więk-
szość respondentów. I tak, posiadało je 62% mieszkańców Poznania biorących udział 
w badaniu HEPRO. Natomiast “Diagnoza Społeczna 2005” wykazała wprawdzie większy 
odsetek ogółu przebadanych dorosłych Polaków zadowolonych ze stanu bezpieczeństwa 
w swoim miejscu zamieszkania – 76%, ale już bardzo podobny jeśli wziąć pod uwagę 
tylko poglądy respondentów zamieszkujących ponad pięciuset tysięczne miasta. W tym 
przypadku dotyczyło to już 64% osób. 

To samo zagadnienie było również jednym z obszarów zainteresowania badania CBOS-
u “Aktualne problemy i wydarzenia”. Tutaj przekonanie o zamieszkiwaniu bezpiecznego 
i spokojnego miejsca charakteryzowało aż 81% respondentów. Przeciwna opinia dotyczy-
ła blisko co piątej przebadanej osoby (18%).29 Tak więc, skala zadowolenia z omawianych 
kwestii była tu większa niż w dwóch wyżej opisanych badaniach. Należy jednakże podkre-
ślić, iż sondaż CBOS-u wykazał podobną tendencję jak w przypadku “Diagnozy Społecznej 
2005”, iż w dużych aglomeracjach miejskich skala poczucia bezpieczeństwa i spokoju 

26 Tłumaczenie własne z języka angielskiego pytań z kwestionariusza IV Europejskiego Badania Warunków Pracy. 
27  Wg pytania: “Generally, does your main paid job involve monotonous tasks?”. Możliwe odpowiedzi: TAK, NIE, NIE WIEM.
28  Badanie pt. “Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowało Centrum Badania Opinii Społecznej na przełomie marca 

i kwietnia 2007 roku na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski liczącej 937 osób.
29  Respondenci odpowiadali na pytanie: “Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można na-

zwać bezpiecznym i spokojnym?”. Możliwe odpowiedzi to: zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie, zdecydowanie 
nie, trudno powiedzieć.
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w najbliższej okolicy respondentów była mniejsza niż w ogólnej próbie badawczej. Otóż, 
wg CBOS-u dotyczyło to już 70% - 72% mieszkańców ponad stutysięcznych miast. 

Kolejnym zagadnieniem wspólnym dla badania HEPRO oraz “Diagnozy Społecznej 
2005” była częstość uczęszczania do miejsc kultu religijnego. Analizy porównawcze wy-
kazały, iż mieszkańców Poznania zgodnie z wynikami HEPRO charakteryzowało częst-
sze odwiedzanie tego typu obiektów niż mieszkańców dużych aglomeracji miejskich we-
dług “Diagnozy Społecznej 2005”. Sondaż HEPRO wykazał, że omawiane zachowanie 
było podejmowane przynajmniej raz w miesiącu przez 67% przebadanych mieszkańców 
Poznania. Chociaż dane ogólnopolskie z Diagnozy były porównywalne, gdyż w nabo-
żeństwach lub innych spotkaniach o charakterze religijnym uczestniczyło z taką często-
tliwością blisko siedmiu na dziesięciu dorosłych Polaków (68%)30, o tyle odsetek ten był 
już znacznie niższy dla mieszkańców ponad 500 tysięcznych miast, gdzie wyniósł 52%. 

Spore różnice dotyczyły także odsetków respondentów w ogóle niechodzących do 
obiektów kultu religijnego. Otóż, zgodnie z sondażem HEPRO miało to miejsce wśród 
15% poznaniaków. Natomiast według “Diagnozy Społecznej 2005” dotyczyło to już 31% 
całej próby badawczej oraz znacznie więcej – bo 48% - mieszkańców ponad pięciuset 
tysięcznych aglomeracji miejskich. Tak duża rozbieżność w uzyskanych wynikach może 
częściowo wynikać z różnego sformułowania pytań w kwestionariuszach omawianych 
badań. Otóż, o ile w obszarze zainteresowania HEPRO było tylko uczęszczanie do miejsc 
kultu religijnego, o tyle w “Diagnozie Społecznej 2005” pytano już konkretnie o uczestni-
czenie w nabożeństwach lub innych spotkaniach o charakterze religijnym. 

3. GRUPY SZCZEGÓLNIE ISTOTNE DLA PLANOWANIA POLITYKI 
ZDROWOTNEJ MIASTA

3.1. GRUPA 55 LAT I WIĘCEJ

Charakterystyka społeczno-demograficzna 
mieszkańców Poznania w wieku powyżej 55 lat

Osoby w wieku powyżej 55 lat stanowiły w sumie 1/3 (n = 334) całej grupy uczestni-
czącej w badaniu HEPRO w Poznaniu, z czego ok. 40%  stanowili mężczyźni, a 60% ko-
biety. Jeśli idzie o wykształcenie w tej grupie wiekowej, to ilustruje je dokładnie poniższa 
tabela. 

Tabela 1. Wykształcenie respondentów w wieku powyżej 55 lat

Kategoria wykształcenia Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

Podstawowe/ gimnazjalne 39 11,7
Zasadnicze 66 19,8
Średnie 152 45,5
Wyższe 77 23,1

30  Respondenci odpowiadali na pytanie: “Jak często przeciętnie w ciągu miesiąca bierze Pan(i) udział w nabożeństwach 
lub innych spotkaniach o charakterze religijnym?”.
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Porównując strukturę wykształcenia tej grupy z całą zbadaną próbą mieszkańców 
Poznania można zauważyć, że nie występują tu znaczne różnice w jego poziomie (róż-
nice mniejsze niż 3% w każdej kategorii). Jeśli idzie o sytuację materialną, to populacja 
powyżej 55 roku życia nieznacznie rzadziej skarżyła się na kłopoty z opłaceniem pod-
stawowych rachunków – średnio w Poznaniu takich trudności nie miało 82% osób, a już 
wśród opisywanych respondentów było to ok. 85% pytanych. 

Tabela 2. Status materialny respondentów w wieku powyżej 55 lat

Sytuacja ekonomiczna Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

Trudności z opłacaniem rachunków w każdym miesiącu 15 4,5

Kłopoty z opłacaniem rachunków od czasu do czasu 33 9,9

Brak problemów z opłacaniem rachunków 284 85

Respondenci z opisywanej grupy zamieszkiwali głównie dzielnice Nowe i Stare Miasto 
(odpowiednio ponad 28% i ponad 25%) oraz Grunwald, skąd pochodziło niemal 22% ba-
danych. Większość pytanych (85%) zajmowała lokal w domu wielorodzinnym, ok. 14%  
zaś mieszkało w domu sąsiadującym z innymi. Ponad 72% uczestników badania z tej 
grupy deklarowało, że oni lub osoby, z którymi mieszkają są właścicielami zajmowanego 
lokalu. 

Analiza sytuacji rodzinnej wskazuje, że ponad 65% osób powyżej 55. roku życia 
uczestniczących w badaniu HEPRO w Poznaniu było w związku małżeńskim, a dodat-
kowe 3% to osoby zamężne lub żonate ponownie. Osoby stanu wolnego nigdy nie-
mieszkające z partnerem stanowiły 5% tej grupy, kolejne 5% zaś osoby rozwiedzione. 
Spora była także grupa osób owdowiałych – niemal 20%. Najmniejszy odsetek stanowi-
ły osoby stanu wolnego mieszkające z partnerem obecnie lub w przeszłości oraz osoby 
w separacji. 

W sumie jednoosobowe gospodarstwo domowe prowadziło ponad 16% mieszkańców 
Poznania powyżej 55. roku życia. Wspólnie z drugą osobą zamieszkiwało ok. 42% pyta-
nych, w trzyosobowym gospodarstwie mieszkało ok. 19%, w czteroosobowym ok.13%. 
Pięć lub więcej osób w swym gospodarstwie domowym miało ok. 11%  respondentów 
z opisywanej grupy. Jeśli idzie o mieszkanie wspólnie z dziećmi poniżej 17. roku życia, to 
dotyczyło to ok. 15% poznaniaków powyżej 55. roku życia, przy czym ponad 10% miesz-
kało tylko z jednym dzieckiem w tym wieku.  

Aktywność zawodowa charakteryzowanej grupy została przedstawiona szczegóło-
wo w poniższej tabeli. Warto mieć na uwadze fakt, że pytani mogli wybrać tylko jedną 
kategorię spośród podanych (tak więc nie uwzględniono tu możliwości, iż respondent 
np. jest emerytem ale dodatkowo pracuje albo korzysta z zasiłków pomocy społecznej) 
przez co tabela ta może nie obrazować w pełni sytuacji zawodowej badanych. Wedle 
przeprowadzonej analizy aktywne zawodowo jest ok. 20% osób powyżej 55 lat. 
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Tabela 3. Status zawodowy respondentów w wieku powyżej 55 lat 

Status zawodowy Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

Pracownik 56 17
Pracodawca 4 �
Jednoosobowa firma 9 3
Prowadzenie domu 2 �
Urlop/zwolnienie � 0
Emerytura 194 58
Wcześniejsza emerytura/renta 60 18
Bezrobocie 6 2
Zasiłek pomocy społecznej 2 �

Samoocena stanu zdrowia i samopoczucia 
mieszkańców Poznania w wieku powyżej 55 lat

Pośród ankietowanych respondentów można zauważyć wyraźnie gorszą ocenę stanu 
zdrowia i samopoczucia niż w całej populacji zbadanej, co zgodne jest z tendencją, iż po-
strzeganie zdrowia w obu tych wymiarach pogarsza się wraz z wiekiem. W badanej gru-
pie jako bardzo dobre swoje ogólne zdrowie oceniało poniżej 5% osób (w populacji ogól-
nej było to 14%); jako dobre ponad 1/4 (wobec ok. 44% takich ocen w populacji ogólnej); 
38% jako niezłe (25% w populacji ogólnej), natomiast jako złe 1/4 grupy (14% populacji 
ogólnej), a jako bardzo złe 5% pytanych. 

Tabela 4. Ogólna ocena stanu zdrowia respondentów w wieku powyżej 55 lat

Kategoria oceny Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

Bardzo dobrze 13 4
Dobrze 90 27
Nieźle 126 38
Źle 85 25
Bardzo źle 18 5
Trudno powiedzieć 2 �

Jako sprzyjające wykonywaniu działań, na które respondent miał ochotę samopoczu-
cie postrzegała 1/3 zapytanych powyżej 55. roku  życia (57% populacji ogólnej). Zdaniem 
ponad 20% z tej grupy samopoczucie prawie nigdy nie sprzyjało realizacji planów, co 
stanowi dwukrotnie wyższy odsetek niż w populacji ogólnej.  
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Tabela 5. Przekonania codzienne respondentów w wieku powyżej 55 lat dot. tego,  
czy samopoczucie pozwala im na realizację własnych zamierzeń

Kategoria odpowiedzi Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

Najczęściej TAK 106 32
TAK, czasami 149 45
NIE (prawie nigdy) 71 21
Trudno powiedzieć 8 2

Jeśli idzie o kondycję psychiczną osób w wieku powyżej 55 lat, to nieco rzadziej od ge-
neralnej populacji odczuwali stres (prawie 30% tej grupy nie skarżyło się na odczuwanie 
go w życiu codziennym, w populacji ogólnej było to 24%). Ponadto różnili się w także za-
kresie odczuwania poszczególnych emocji, co ilustrują poniższe tabele. Generalnie, oso-
by w starszej grupie znacznie intensywniej odczuwały nerwowość, lęk, brak nadziei na 
przyszłość, smutek oraz nadmierne zmartwienie. Ponadto rzadziej respondenci ci czuli 
się pełni życia i rzadziej mieli dużo energii, a częściej odczuwali wyczerpanie i zmęczenie. 
Zgodne jest to z tendencjami opisywanymi już w raporcie podstawowym nt. zależności 
pomiędzy tymi aspektami samopoczucia a wiekiem badanych. 

Tabela 6. Stopień odczuwania wybranych emocji w okresie tygodnia przed badaniem 
– porównanie całej grupy zbadanej i respondentów powyżej 55 lat
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Wcale 23 33 52 64 47 59 39 44 44 51

Trochę 44 42 25 22 24 23 36 41 32 31

Dość mocno 21 17 13 8 15 �� 16 10 12 ��

Bardzo 10 8 8 4 9 5 8 5 10 6

Trudno 
powiedzieć � � 2 � 4 2 � � � �
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Tabela 7. Częstotliwość występowania wybranych stanów samopoczucia w okresie miesiąca 
przed badaniem – porównanie całej grupy zbadanej i respondentów powyżej 55 lat

Kategoria

Bycie pełnym życia Posiadanie dużej 
energii Wyczerpanie Zmęczenie
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Przez cały czas �� 12 8 14 10 5 10 6

Przez większość 
czasu 32 44 30 41 �9 13 22 17

Czasami 26 27 28 25 39 43 46 52

Rzadko 20 13 25 15 23 26 16 �9

Nigdy 9 4 8 3 9 �� 5 6

Trudno 
powiedzieć � � � � � � � 0

Choroby i leczenie mieszkańców Poznania w wieku powyżej 55 lat

Pośród mieszkańców Poznania w wieku powyżej 55 lat ponad 64% stwierdziło, że 
cierpi na jakąś chorobę przewlekłą, niepełnosprawność lub inną chroniczną dolegliwość, 
przy czym dla ponad połowy z nich (1/3 wszystkich respondentów z grupy pow. 55 lat) 
dolegliwości te powodują znaczne utrudnienia w życiu codziennym. Ponad 30% pyta-
nych stwierdziło, iż choroba lub uraz utrudniła im normalne funkcjonowanie w okresie 2 
tygodnie przed przeprowadzeniem badania HEPRO. 

Respondenci podawali także informacje dotyczące zachorowań na konkretne scho-
rzenia. Ich występowanie w populacji powyżej 55 lat zostało przedstawione w tabeli 6. 
Dolegliwości oraz schorzenia ułożono zgodnie z częstotliwością ich występowania w opi-
sywanej grupie. Na czele listy znalazły się bóle kręgosłupa, następnie nadciśnienie tętnicze 
oraz szum/dzwonienie w uszach. Stosunkowo najmniej osób wskazało, iż doświadczyło 
udaru mózgu, złośliwego nowotworu czy różnych chorób psychicznych (poza depresją). 
Warto wspomnieć, że nowotwory oraz choroby układu krążenia stanowią dominujące 
przyczyny zgonów w Polsce – prawie 46% wszystkich zgonów w 2005 roku nastąpiło na 
skutek chorób układu krążenia, natomiast 1/5 śmierci nastąpiła na skutek nowotworów 
złośliwych31. Naturalnym zjawiskiem zatem wydaje się wysoka pozycja nadciśnienia tęt-
niczego na poniższej liście (cierpi na nie ponad połowa respondentów powyżej 55 roku 
życia) oraz dość znaczy odsetek osób przyznających się do przejścia zawału lub dusznicy 
bolesnej; jeśli zaś idzie o nowotwory złośliwe, to bardzo niski odsetek zanotowanych 
31 Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2006 r., GUS 2007
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przypadków zapewne można by tłumaczyć faktem, że respondenci nie chcieli ujawniać 
swojej choroby ankieterowi lub też mogli nie wiedzieć o swojej chorobie.

Tabela 8. Występowanie schorzeń u respondentów w wieku powyżej 55 lat  
wg częstotliwości

Schorzenie, dolegliwość Nigdy nie 
występowało

Występowało 
w przeszłości

Występuje 
obecnie

Trudno 
powiedzieć

Bóle kręgosłupa
% 27,5 1,8 63,8 0,9
n 92 26 213 3

Nadciśnienie tętnicze
% 41 5,1 52,7 1,2
n 137 17 176 4

Szum/dzwonienie w uszach
% 62 4,8 31,4 1,8
n 207 16 105 6

Osteoporoza
% 74,6 1,5 19,5 4,5
n 249 5 65 15

Ostre bóle głowy/migrena
% 68 12 18,9 1,2
n 227 40 63 4

Alergia (bez objawów astmatycznych)
% 77 3,6 18,3 1,2
n 257 12 61 4

Depresja
% 73,4 8,4 16,5 1,8
n 245 28 55 6

Gościec
% 82,3 2,1 13,8 1,8
n 275 7 46 6

Cukrzyca
% 86,5 0 12 1,5
n 289 0 40 5

Zawał serca lub dusznica bolesna
% 77,2 11,1 11,4 0,3
n 258 37 38 1

Zaćma
% 84,7 3 10,8 1,5
n 283 10 36 5

Chroniczne zapalenie oskrzeli
% 84,4 8,7 6,3 0,6
n 282 29 21 2

Astma
% 92,5 2 4,8 0,6
n 309 7 16 2

Nowotwory złośliwe
% 90,7 3,6 4,5 1,2
n 303 12 15 4

(Inne niż depresja) choroby psychiczne
% 97,3 0 1,8 0,9
n 325 0 6 3

Udar mózgu
% 96,4 2,7 0,3 0,6
n 322 9 1 2

 W przeciągu kwartału przed zadaniem pytania do lekarza po poradę w związku ze 
złym samopoczuciem udało się wedle własnej relacji ponad 65% mieszkańców Poznania 
powyżej 55. roku życia. Ponad połowa pytanych z opisywanej grupy zażywała leki prze-
ciwko nadciśnieniu, 38% leki nasercowe, 36% środki przeciwko bólom mięsni, stawów 
i kości, a 35% inne rodzaju środki przeciwbólowe. Prawie co piąty badany przyjmował 
w ciągu dwóch tygodni przed badaniem leki uspokajające, 17% środki nasenne, 14% 
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leki przeciw kaszlowi. Ponadto ok. 4% pytanych zażywało leki przeciwko astmie, 10% 
leki dermatologiczne, 7% leki przeczyszczające, a 5% penicylinę lub inne antybiotyki. 
Warto dodać, że ponad 18% respondentów zażywało inne medykamenty, np.: związane 
z przeciwdziałaniem alergii, cukrzycy, chorobom tarczycy lub prostaty a także witaminy 
i suplementy diety obniżające poziom cholesterolu czy działające osłonowo na układ po-
karmowy.

Zachowania zdrowotne mieszkańców Poznania w wieku powyżej 55 lat

Różnice pomiędzy populacją osób powyżej 55. roku życia, a całą zbadaną grupą w za-
kresie zachowań zdrowotnych zgodne są z tendencjami opisanymi w raporcie podsta-
wowym odnoszącym się do wieku. Palących codziennie jest nieco mniej niż w całej popu-
lacji – do sięgania po papierosa przyznało się ok. 26% respondentów (31% w całej próbie), 
ten niższy odsetek łączy się głównie ze znacznie liczniejszą grupą ex- palaczy (26% wśród 
osób pow. 55 lat , 17% w całej próbie), gdyż nigdy niepalących jest nieco mniej niż jeśli 
wziąć pod uwagę wszystkie kategorie wiekowe. Warto tu zaznaczyć, że dla ponad 28% 
wszystkich respondentów powyżej 55. roku życia rzucenie palenia jest bardzo istotną 
kwestią.  

Jeśli idzie o picie alkoholu, to ograniczenie jego spożycia jest bardzo ważne dla ponad 
ponad 14% respondentów ze scharakteryzowanej w tym rozdziale grupy, choć do skon-
sumowania co najmniej 5 dawek alkoholu przy jednej okazji w okresie miesiąca przed 
badaniem przyznała się znacznie mniejsza grupa respondentów niż w całej grupie (od-
powiednio 13% i 24%). Także utrzymanie sprawności oraz aktywność fizyczna cieszyły 
się w tej grupie wysokim uznaniem – jako bardzo ważne te kwestie oceniła ponad 1/3 
pytanych powyżej 55. roku życia. Deklaracje te szły w parze z deklarowaną aktywnością 
– ponad 55% pytanych spędzało swój czas wolny na lekkich ćwiczeniach, co dziesiąty 
podejmował ćwiczenia fizyczne lub intensywne prace (np.: w ogrodzie), a poniżej 30% 
spędzała swój czas wolny głównie w sposób bierny. 

Problemem w tej grupie wiekowej jest niekorzystny bilans indeksu masy ciała, który 
obrazuje poniższa tabela. Poniżej 1/3 tej grupy ma wagę w normie. Nie dziwi zatem fakt, 
że dla 1/3 grupy zmiana wagi ciała jest bardzo istotna, a dodatkowo ponad 64% całej gru-
py pragnęłoby schudnąć. 

Tabela 9. Indeks masy ciała wśród respondentów w wieku powyżej 55 lat

Kategoria oceny Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

Niedowaga � 0
Norma 105 31
Nadwaga 153 46
Otyłość 1 stopnia 59 18
Otyłość 2 stopnia 14 4
Brak danych 2 �
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3.2. GRUPA PRACUJĄCYCH W WIEKU DO 35 LAT

Charakterystyka społeczno-demograficzna 
aktywnych zawodowo mieszkańców Poznania w wieku do 35 lat

Młode i aktywne zawodowo osoby stanowiły 15% (n = 155) przebadanej populacji 
Poznania (N= 1010), przy czym 52% tej grupy stanowili mężczyźni, a 48% kobiety. Przez 
młodych w tej analizie rozumie się respondentów poniżej 35. roku życia, a jako aktyw-
nych zakwalifikowano tych pytanych w podanej grupie wiekowej, którzy byli pracow-
nikami, pracodawcami lub prowadzili jednoosobową firmę. Warto zaznaczyć, że w 90% 
byli to pracownicy, a 7% stanowiły osoby samozatrudniające się. 

Grupa ta znacznie odróżniała się od populacji generalnej pod względem poziomu wy-
kształcenia, co ilustruje tabela 10. Generalnie młode, pracujące osoby są lepiej wykształ-
cone, właściwie nie ma w tej grupie osób z wykształceniem podstawowym (13% w całej 
uczestniczącej w badaniach populacji), nieco częściej niż co dziesiąty respondent legity-
muje się wykształceniem zasadniczym zawodowym (prawie co piąty w całej uczestniczą-
cej w badaniach populacji). Dominują osoby po studiach (ponad połowa) oraz po szkole 
średniej lub policealnej.

Tabela 10 . Wykształcenie aktywnych zawodowo respondentów w wieku do 35 lat

Kategoria wykształcenia Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

Podstawowe/gimnazjalne 5 3,2
Zasadnicze 18 11,6
Średnie 48 31
Wyższe 84 54,2

Status materialny także jest w tej grupie tylko nieco lepszy niż dla całej populacji - 15% 
wśród młodych, aktywnych osób miało czasami kłopoty z opłacaniem rachunków. 

Tabela 11. Status materialny aktywnych zawodowo respondentów w wieku do 35 lat

Sytuacja ekonomiczna Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

Trudności z opłacaniem rachunków w każdym miesiącu � �
Kłopoty z opłacaniem rachunków od czasu do czasu 22 14
Brak problemów z opłacaniem rachunków 130 84
Brak danych 2 �

Respondenci w analizowanej grupie zamieszkiwali głównie Stare Miasto (30% pyta-
nych); Nowe Miasto i Grunwald – po ok. 24% pytanych. Niemal 88% osób zajmowało 
mieszkania w domach wielorodzinnych, przy czym 1/4 wynajmowała zamieszkiwany lo-
kal (lub mieszkała z osobą będącą najemcą lokalu). 

Pośród młodych i aktywnych osób z Poznania 37% żyło w związku małżeńskim, a 1% 
stanowiły osoby zamężne lub żonate ponownie. Rozwiedzionych respondentów było po-
nad 3%, natomiast stanu wolnego, ale zamieszkujących obecnie z partnerem było 12%. 
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Najliczniejszą grupę stanowili ci pytani, którzy nigdy nie mieszkali z partnerem – było 
ich ponad 38%. Największa część opisywanej w  tym rozdziale grupy respondentów 
zamieszkiwała w gospodarstwach domowych trzyosobowych – ok. 36%, w czterooso-
bowych gospodarstwach mieszkało niemal 28%, wspólnie z drugą osobą zamieszkiwa-
ło ok. 21%, a w większych gospodarstwach (liczących 5 i więcej osób) mieszkało 10%. 
Jednoosobowe gospodarstwo domowe prowadziło 5% pytanych z opisywanej grupy.  
W 33% przypadków respondenci zamieszkiwali wspólnie z jednym dzieckiem poniżej 
17. roku życia, natomiast co najmniej z dwójką dzieci mieszkało ok. 9% pytanych. 

Samoocena stanu zdrowia aktywnych zawodowo 
mieszkańców Poznania w wieku do 35 lat

Samoocena stanu zdrowia w tej grupie była wyraźnie lepsza niż w całej populacji. Jako 
bardzo dobre swoje zdrowie postrzegało 24% pytanych (14% w całej populacji badanej), 
jako dobre 59% (44% w całej populacji badanej), a 14% jako niezłe (25% w całej popula-
cji badanej). Znikomy odsetek respondentów uznawał swoje zdrowie za złe. Podobnie 
ocena funkcjonalnego wymiaru zdrowia przedstawiała się znacznie lepiej niż w całej ba-
danej populacji mieszkańców Poznania. Jako najczęściej sprzyjające podejmowaniu róż-
norodnej działalności swoje samopoczucie oceniało 85% (w całej populacji było to 57%), 
jako czasami sprzyjające ok. 13% (w całej populacji było to 30%), natomiast jak zwykle 
niesprzyjające poniżej 3% pytanych (w całej populacji 11%). Podsumowując, młodzi i ak-
tywni zawodowo poznaniacy byli znacznie bardziej zadowoleni ze swojego stanu zdro-
wia niż średnio cała próba z tego miasta. W zakresie ogólnej kondycji psychofizycznej 
różnili się od całej zbadanej grupy pod względem odczuwania stresu (skarżyli się niego 
nieco częściej), ponadto zauważalne są pewne odmienności32 związane z odczuwaniem 
lęku, braku nadziei na przyszłość, smutku, zmartwienia, a także pełni życia, posiadania 
energii, zmęczenia i wyczerpania co szczegółowo ilustrują tabele poniżej. Negatywne 
emocje odczuwali generalnie słabiej, a pozytywne nieco częściej. 

32  Przedstawiono tylko te wyniki, w których różnica pomiędzy poszczególnymi kategoriami odpowiedzi w porówny-
wanych grupach wynosi co najmniej 5%.
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Tabela 12. Stopień odczuwania wybranych emocji w okresie tygodnia przed badaniem 
– porównanie całej grupy zbadanej i respondentów aktywnych zawodowo w wieku  

do 35 lat
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Wcale 75 64 74 59 49 44 59 51

Trochę �9 22 20 23 45 41 33 31

Dość mocno 3 8 2 �� 2 10 6 ��

Bardzo � 4 4 5 3 5 2 6

Trudno powiedzieć � � � 2 � � � �

Tabela 13. Częstotliwość występowania wybranych stanów samopoczucia w okresie 
miesiąca – porównanie całej grupy zbadanej i respondentów aktywnych zawodowo 

w wieku do 35 lat

Kategoria

Bycie pełnym życia Posiadanie dużej 
energii Wyczerpanie Zmęczenie
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Przez cały czas 15 12 17 14 2 5 3 6

Przez większość czasu 49 44 51 41 7 13 10 17

Czasami 28 27 25 25 47 43 58 52

Rzadko 7 13 5 15 32 26 25 �9

Nigdy 0 4 � 3 �� �� 5 6

Trudno powiedzieć � � � � � � � 0
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Choroby i leczenie aktywnych zawodowo mieszkańców Poznania w wieku do 35 lat

Optymistyczny obraz związany z samooceną zdrowia osób aktywnych zawodowo 
przed 35. rokiem życia potwierdzają także wskazania, że tylko 13% tej grupy cierpi na 
jakąś chorobę przewlekłą, niepełnosprawność lub inną chroniczną dolegliwość, a dla 
ponad 85% z tych osób choroba nie stanowi znacznego utrudnienie w funkcjonowaniu. 
Nieco ponad 11% osób wskazało, że w okresie 2 tygodni przed badaniem choroba, uraz 
lub inne schorzenie utrudniło im wykonywanie codziennych zajęć. Także jeśli idzie  
o występowanie konkretnych schorzeń sytuacja wygląda znacznie lepiej niż w popu-
lacji generalnej, choć zauważalne są już pewne tendencje i pierwsze problemy zdro-
wotne. I tak najczęściej młodzi i aktywni skarżyli się na dolegliwości związane z bólami 
pleców, następnie na występowanie alergii (bez objawów astmatycznych), bóle głowy 
i migreny oraz szum / dzwonienie w uszach, nadciśnienie i depresję. Poniżej przedsta-
wiono najczęściej wg relacji respondentów występujące schorzenia (z listy kwestiona-
riusza HEPRO). Pozostałe uwzględnione w badaniu schorzenia dotykało poniżej 2% 
respondentów.

Tabela 14. Najczęściej występujące schorzenia w grupie aktywnych zawodowo respon-
dentów w wieku do 35 lat

Schorzenie, dolegliwość Nigdy nie 
występowało

Występowało 
w przeszłości

Występuje 
obecnie

Trudno 
powiedzieć

Bóle kręgosłupa
% 58,7 12,3 27,7 1

n 9� �9 43 2

Alergia (bez objawów  
astmatycznych)

% 77,4 7,7 12,9 1,9

n 120 12 20 3

Ostre bóle głowy /migrena
% 76,8 11,6 9 2,6

n ��9 18 14 4

Szum/dzwonienie w uszach
% 90,3 3,9 5,2 0,6

n 140 6 8 1

Nadciśnienie tętnicze
% 92,9 3,2 3,9 0

n 144 5 6 0

Depresja
% 9� 4,5 3,2 1,3

n 141 7 5 2

Z porady lekarza w okresie trzech miesięcy przed przeprowadzeniem badania HEPRO 
skorzystała nieco ponad 1/3 aktywnych zawodowo mieszkańców Poznania w wieku do 
35 lat. Jeśli zaś idzie o przyjmowanie leków w czasie 2 tygodni przed zadaniem pytania, 
to respondenci wskazywali głównie na środki przeciwbólowe, przy czym leki przeciw 
bólom mięśni, stawów i kości stosowało 13%, a inne środki przeciwbólowe ok. 31% pyta-
nych; leki przeciw kaszlowi, które stosowało ok. 16% respondentów, a także penicylinę 
oraz inne antybiotyki, stosowane przez 7% osób z opisywanej grupy; 6% brało środki 
uspokajające, a ok. 5% leki dermatologiczne. Inne rodzaje leków zażywało poniżej 3/100 
badanych. 
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Zachowania zdrowotne w grupie osób aktywnych zawodowo do 35. roku życia

W badanej grupie nieco mniej respondentów niż w całej populacji paliło - do codzien-
nej konsumpcji papierosów przyznało się ponad 28% pytanych (wobec ok. 31% w całej 
próbie); okazjonalnie paliło w sumie ok. 3%, zaledwie 5% stanowili byli palacze. Znacznie 
więcej w opisywanej grupie było osób nigdy niepalących – ponad 63% wobec ok. połowy 
średnio w całej próbie. Dla 23% młodych i aktywnych osób palących rzucenie nałogu jest 
bardzo ważne, a dla niemal 1/5 nie ma to wcale znaczenia. 

Jeśli idzie o konsumpcję alkoholu, to była ona przeciętnie nieco wyższa niż w całej ba-
danej populacji, zwłaszcza w odniesieniu do piwa oraz wina. Największe różnice w od-
setkach osób przyznających się do ich konsumpcji odnotowano odpowiednio:

- w przypadku piwa: w piątek, kiedy wypiło je ok. 33% pytanych (wobec 13% w całej 
populacji) oraz w sobotę, odpowiednio odsetki wyniosły 25% i 16%;

- w przypadku wina: w czwartek, kiedy wypiło je ok. 8% pytanych (wobec 3% w całej 
populacji) oraz w sobotę, odpowiednio odsetki wyniosły  7% i 3%.

Ponadto znacznie liczniejszej części respondentów z opisywanej tu grupy zdarzyło się 
wypić co najmniej 5 dawek alkoholu przy jednej okazji w okresie miesiąca przed prze-
prowadzeniem badania. Ani razu taka sytuacja nie miała miejsca w odniesieniu do ok. 
76% wszystkich uczestników badania HEPRO w Poznaniu i 65% młodych i aktywnych 
zawodowo. Jeden raz takie zdarzenie miało miejsce odpowiednio u 14% i 19% pytanych, 
2-3 razy odpowiednio u ok. 6% i 11%. Dla 57% pytanych poznaniaków aktywnych zawo-
dowo przed 35. rokiem życia ograniczenie spożycia alkoholu nie miało żadnego znacze-
nia, a dla ponad 7% było bardzo istotne. 

Młodzi i aktywni zawodowo respondenci wyróżniali się pozytywnie na tle całej ba-
danej grupy pod względem aktywności fizycznej. Swój czas wolny poświęcało na in-
tensywny trening i uprawianie sportu niemal 17% z nich (10% w całej populacji), 4% 
wykonywała ćwiczenia fizyczne lub ciężko pracowała co najmniej 4 godziny w tygo-
dniu (8% całej populacji), ponadto lekki wysiłek fizyczny w formie np. spacerów czy 
jazdy rowerem wykonywało 58% pytanych. Biernie wypoczywało poniżej 20% bada-
nych z opisywanej grupy (wobec 27% w całej badanej grupie). Aktywność fizyczna była 
bardzo ważna dla ponad 37% respondentów z tej grupy, a dla żadnego z pytanych nie 
była bez znaczenia (najniższa ocena jaką aktywność fizyczna miała na 11 stopniowej 
skali to 3). 

Korzystniej także wypadli pod względem wskaźnika masy ciała, co ilustruje poniższa 
tabela. W całej populacji osób z BMI mieszczącym się w normach wyznaczonych przez 
Światową Organizację Zdrowia było ok. 52%, a w grupie młodych i aktywnych – ponad 
71%. Mimo to tylko dla 1/4 spośród pytanych zmiana wagi nie była istotna – 15% wszyst-
kich młodych aktywnych respondentów pragnęło zwiększyć swoją masę ciała, a 52% 
chciało schudnąć.  
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Tabela 15. Indeks masy ciała wśród respondentów aktywnych zawodowo w wieku  
do 35 lat

Kategoria oceny Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

Niedowaga 6 3,9
Norma ��� 71,6
Nadwaga 32 20,6
Otyłość 1 stopnia 5 3,2
Otyłość 2 stopnia 0 0
Brak danych � �

Środowisko pracy aktywnych zawodowo
mieszkańców Poznania w wieku do 35 lat

Młode i aktywne osoby w Poznaniu różniły się nieco pod względem warunków pracy 
od przeciętnego mieszkańca tego miasta. Częściej wskazywały one, że ich praca ma głów-
nie charakter siedzący i nie wymaga wysiłku fizycznego – 53% odpowiedzi w tej grupie 
wobec ok. 45% w całej zbadanej populacji; rzadziej zaś wykonywali zajęcia w pozycji sto-
jącej lub wymagającej chodzenia – ok. 17% (24% w całej populacji). Podobne były odsetki 
wskazań, jeśli idzie o prace wymagające przenoszenie ciężarów, wysiłku oraz szybko-
ści. Nieco rzadziej skarżyli się na występowanie narażenia na chemikalia, spaliny, gazy 
– nigdy nie miało z nimi do czynienia 75% z tej grupy wobec ok. 66% w całej populacji. 
Młodzi pracownicy częściej odczuwali, że nie mogą podejmować samodzielnych decyzji 
w swoim miejscu pracy – odczucie takie miało ok. 19% pytanych wobec ok. 26% w całej 
próbie. 

4. GRUPY PRZEJAWIAJĄCE NEGATYWNE 
ZACHOWANIA ZDROWOTNE

4.1. GRUPA CODZIENNIE PALĄCYCH

Mieszkańcy Poznania wypalający przynajmniej jednego papierosa każdego dnia sta-
nowili blisko 1/3 całej próby badawczej (31%). Było to bowiem 318 osób na 1010 wszyst-
kich respondentów.

Charakterystyka społeczno-demograficzna 
codziennie palących mieszkańców Poznania

 
Nieco ponad połowę mieszkańców Poznania wypalających codziennie przynajmniej 

jednego papierosa stanowili mężczyźni (56%). Częściej niż co piąty palacz miał 45 – 54 lat 
(28%). Poza tym w charakteryzowanej grupie było 19% osób 55 – 64 lat, po 16% osób do 
24. roku życia oraz 36 – 44 lat, 12% 25 – 34 lat oraz 8% poznaniaków po 64. roku życia. 

Czterech na dziesięciu respondentów z charakteryzowanej grupy miało wykształcenie 
średnie (42%), a blisko trzech na dziesięciu – zasadnicze zawodowe (28%). Natomiast co-
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dziennie palących poznaniaków ze skrajnych grup wyróżnionych ze względu na poziom 
wykształcenia było tu już znacznie mniej. Otóż tylko prawie co szósty legitymował się 
dyplomem magistra/ inżyniera/ licencjata (16%), a blisko co siódmy – świadectwem szko-
ły podstawowej/ gimnazjalnej (14%). 

Na każdego respondenta z opisywanej grupy mającego kłopoty finansowe z opłaca-
niem rachunków za czynsz, telefon czy gaz (28% - w tym 6% w każdym miesiącu, a 22% 
- z mniejszą częstotliwością) przypadało ponad dwóch niedoświadczających takich prob-
lemów (72%). 

Połowę charakteryzowanej grupy stanowili pracownicy (49%), blisko co czwarty był 
emerytem lub rencistą (23%), co dziewiąty - studentem (11%), a co około dwunasty – bez-
robotnym (8%). Pozostałe grupy wyróżnione ze względu na status zawodowy stanowiły 
już niewielki odsetek codziennie palących mieszkańców Poznania. 

Niemal sześciu na dziesięciu respondentów z charakteryzowanej grupy (58%) pozo-
stawało w związkach małżeńskich. Pozostali byli stanu wolnego, przy czym największą 
grupę stanowili tu respondenci nigdy niezamieszkujący z partnerem (19% wszystkich 
poznaniaków sięgających po papierosy każdego dnia). 

Bardzo istotnym zagadnieniem w kontekście narażenia na szkodliwy boczny dym pa-
pierosowy wydaje się ilość osób zamieszkujących z palaczem we wspólnym gospodar-
stwie domowym. I tak, trzech na dziesięciu respondentów z charakteryzowanej grupy 
zamieszkiwało w czteroosobowym gospodarstwie domowym (30%), niemal co czwarty 
– w liczącym w sumie dwie albo trzy osoby (po 23%), co jedenasty – pięć osób (9%), co 
około dwunasty mieszkał samotnie (8%), a tylko mniej więcej co siedemnasty – w gospo-
darstwie domowym liczącym sześć lub więcej mieszkańców. 

Samoocena stanu zdrowia i samopoczucia codziennie palących mieszkańców 
Poznania

Sześciu na dziesięciu codziennie palących mieszkańców Poznania pozytywnie oceniało 
stan swojego zdrowia (12% uważało, że jest ono bardzo dobre, a kolejne 47% - że dobre). 
Natomiast blisko co piąty był przeciwnego zdania, gdyż 16% respondentów z charaktery-
zowanej grupy oceniało swoje zdrowie jako złe, a kolejne 2% - jako bardzo złe. Co około 
szósty codziennie palący poznaniak miał pośrednie zdanie w tej kwestii – uważał, że jego 
zdrowie jest niezłe (16%). Warto nadmienić, iż taka samoocena zdrowia była bardzo po-
dobna do tej, jaką wykazano dla całej przebadanej grupy mieszkańców Poznania. 

Codziennie palący nieco rzadziej niż cała grupa respondentów pozytywnie oceniali 
wpływ samopoczucia na realizację własnych zamierzeń. Otóż, o ile o takim pozytywnym 
codziennym oddziaływaniu samopoczucia było przekonanych 49% palaczy, to dotyczyło 
to już 57% całej próby badawczej. Natomiast nieco większy odsetek opisywanej grupy 
respondentów doświadczał takiego pozytywnego wpływu czasami – 36% palących do 
30% wszystkich badanych. Blisko co ósmy poznaniak z charakteryzowanej grupy uwa-
żał, że jego samopoczucie zawsze lub prawie zawsze było dla niego barierą w realizacji 
tego, na co miał ochotę (12%). Taki pogląd dotyczył niemal identycznego odsetka ogółu 
respondentów (11%). 

Trzech na czterech codziennie palących mieszkańców Poznania uskarżało się na stres 
w życiu codziennym (31% doświadczało go często, a 46% - czasami). Natomiast częściej niż 
co czwarty prawie nigdy nie doświadczał stresu (22%). Skala omawianego zjawiska była po-
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równywalna do tej, którą wykazano dla całej próby badawczej (74% odczuwających i 24% - 
prawie nigdy nieodczuwających stresu). Warto ponadto dodać, iż charakteryzowana grupa 
respondentów generalnie nie wyróżniała się na tle wszystkich badanych częstością odczu-
wania takich negatywnych emocji jak nerwowość/ wewnętrzny niepokój, lęk, brak nadziei 
na przyszłość, smutek, nadmierne zmartwienie, wyczerpanie oraz zmęczenie. 

Choroby przewlekłe codziennie palących mieszkańców Poznania

Nie tylko samoocena stanu zdrowia codziennie palących mieszkańców Poznania, ale 
także deklarowana częstość doświadczania chorób przewlekłych była podobna w sto-
sunku do całej próby badawczej. Na jakąkolwiek chroniczną dolegliwość lub niepełno-
sprawność uskarżało się bowiem 36% respondentów z charakteryzowanej grupy. Aż 86% 
z nich było zdania, że jest ona źródłem ograniczeń w wykonywaniu codziennych zadań, 
pracy (45% określiło ich stopień jako znaczny, a 41% - jako niewielki). Wśród wszystkich 
przebadanych przewlekle chorych lub niepełnosprawnych mieszkańców Poznania odse-
tek ten był trochę mniejszy i wynosił 81%. Co około ósmy codziennie palący poznaniak 
w ogóle nie dostrzegał takich barier (13%). 

Jeśli idzie o częstość doświadczania konkretnych schorzeń chronicznych, o które py-
tano respondentów w trakcie wywiadu kwestionariuszowego, to generalnie wśród co-
dziennie palących występowały one na tym samym poziomie, co wśród ogółu przebada-
nych. Wyraźną różnicę zaobserwowano tylko dla alergii (bez objawów astmatycznych), 
która była mniej rozpowszechniona w charakteryzowanej grupie (17%) niż w całej pró-
bie badawczej (22%). 

Korzystanie z opieki medycznej oraz leczenie 
codziennie palących mieszkańców Poznania

Nieco częściej niż co trzeci codziennie palący mieszkaniec Poznania w ciągu dwóch 
tygodni przed badaniem HEPRO stosował jakąś formę farmakoterapii (35%). Skala tych 
działań służących umocnieniu/przywracaniu zdrowia była porównywalna do tej, jaką 
wykazano w całej próbie badawczej (32%). Co więcej, palacze na bardzo podobnym po-
ziomie w stosunku do ogółu respondentów przyjmowali wszystkie grupy medykamen-
tów spośród tych, o które pytano ich w trakcie wywiadu kwestionariuszowego. Jeśli zaś 
idzie o korzystanie z opieki medycznej w trakcie kwartału przed sondażem, to dotyczyło 
to 45% codziennie palących mieszkańców Poznania. Wśród ogółu badanych odsetek ten 
wynosił 49%.

Zachowania zdrowotne codziennie palących mieszkańców Poznania

Palenie tytoniu

Omawianie zachowań antyzdrowotnych codziennie palących mieszkańców Poznania 
należy rozpocząć od przyjrzenia się ilości konsumowanych przez nich papierosów. I tak, 
połowa osób z opisywanej grupy wypalała od 11 do 20 sztuk papierosów na dobę (49%), 
natomiast trzech na dziesięciu respondentów – maksymalnie 10 sztuk (39%). Tylko prawie 
co ósmego poznaniaka podejmującego każdego dnia omawiane zachowanie antyzdro-
wotne charakteryzowało palenie w sposób destrukcyjny, tj. powyżej 20 sztuk papierosów 
na dobę (9% - 21 – 30 sztuk, 3% - powyżej 30 sztuk). 
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Niezwykle istotną kwestią, zwłaszcza w kontekście planowania i wdrażania progra-
mów antytytoniowych, jest poznanie chęci potencjalnych odbiorców tego typu działań 
prozdrowotnych do wyjścia z nałogu nikotynowego. Zagadnienie istotności rzucenia pa-
lenia było oceniane na jedenastopunktowej skali, gdzie “1” oznaczało zupełnie nieważne, 
a “11” – bardzo ważne. Dla co około ósmego respondenta z charakteryzowanej grupy (12%) 
rzucenie palenia było całkowicie nieistotnym zagadnieniem. Natomiast niemal dziewięciu 
na dziesięciu respondentów z charakteryzowanej grupy (87%) określiło ważność wyjścia 
z nałogu nikotynowego pomiędzy “2” a “11”, co oznacza, że właśnie taka ich grupa uwa-
żała wyjście z nałogu nikotynowego w jakimś stopniu za istotne. Jeśli idzie o grupę, dla 
której rzucenie palenia było bardzo ważnym zagadnieniem, to stanowiła ona nieco ponad 
1/3 wszystkich sięgających po papierosy każdego dnia (36%). Należy przy tym zaznaczyć, 
iż dla całej grupy palaczy odsetek ten był większy i wynosił aż 41%. Warto jednocześnie 
podkreślić, iż sześciu na dziesięciu respondentów z charakteryzowanej grupy (62%) okre-
śliło chęć rzucenia palenia w drugiej połowie skali (czyli od “7” do “11”), a tylko 1/4 (25%) 
– w pierwszej jej części (pkt od “2” do “6”), co jest niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem 
w kontekście planowania działań antytytoniowych dla mieszkańców Poznania. Dokładnie 
rozkłady procentowe w tym zakresie można prześledzić w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Ważność wyjścia z nałogu nikotynowego dla codziennie palących respon-
dentów (1 – zupełnie nieważne, 11 – bardzo ważne) 

Stopień ważności Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

� 38 12
2 7 2
3 5 2
4 9 3
5 7 2
6 50 16
7 15 5
8 25 8
9 26 8
10 15 5
�� 116 36

Trudno powiedzieć 5 2

Konsumpcja alkoholu

Jeśli idzie o konsumpcję alkoholu przez codziennie palących mieszkańców Poznania, 
to jednym z zagadnień w tym zakresie uwzględnionym w kwestionariuszu HEPRO było 
nadmierne picie. Otóż pytano respondentów o to, ile razy w ciągu miesiąca przed son-
dażem zdarzyło im się skonsumować przynajmniej 5 dawek etanolu33 przy jednej oka-
zji. Okazało się, że dwóch na trzech palaczy w ogóle nie miało takiego incydentu (67%). 

33  W kwestionariuszu HEPRO dawkę alkoholu zdefiniowano w następujący sposób: 1 butelka piwa 330 ml = 1 dawka 
piwa; 1 butelka piwa mocnego = 1,5 dawki piwa; 1 kieliszek wina = 1 dawka wina; 1 butelka wina = 6 dawek wina; 
1 butelka likieru (700ml) = 10 dawek wina; 1 kieliszek likieru = 1 dawka wina; 1 butelka (750ml) wódki = 25 dawek 
wódki; 1 kieliszek wódki = 1 dawka wódki. 
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Natomiast w całej próbie mieszkańców Poznania udzielających wywiadu kwestionariu-
szowego HEPRO nie zdarzyło się to w omawianym okresie aż trzem na czterech respon-
dentów (76%). Co więcej, analizy statystyczne wykazały, iż niemal co piąty przedstawiciel 
charakteryzowanej grupy spożył raz przy jednej okazji przynajmniej pięć dawek alkoho-
lu (18%), co jedenastemu (9%) zdarzyło się to już dwa lub trzy razy, a co dwudziestemu 
przynajmniej cztery razy (5%). Natomiast wśród wszystkich przebadanych poznaniaków 
odsetki te były nieco niższe i wynosiły odpowiednio 14%, 6% i 2%. Tak więc, codziennie 
palący charakteryzowali się częstszą konsumpcją nadmiernych ilości alkoholu w porów-
naniu do całej próby badawczej.

Interesującym zagadnieniem jest również chęć ograniczenia konsumpcji alkoholu 
przez charakteryzowaną grupę respondentów. Ponownie intencje te oceniano na jede-
nastopunktowej skali, gdzie “1” oznaczało zupełnie nieważne, a “11” – bardzo ważne.  
I tak, aż blisko sześciu na dziesięciu codziennie palących mieszkańców Poznania uznało, 
iż omawiane zagadnienie było dla nich zupełnie nieistotne (56%). Natomiast tylko czte-
rech na dziesięciu codziennie palących (41%) określiło zmniejszenie spożycia trunków 
jako w jakimś stopniu ważne. W ogólnej próbie badawczej odsetki te były na porówny-
walnym poziomie. Tak więc charakteryzowana grupa częściej piła w sposób destrukcyj-
ny, ale zasadniczo nie różniła się od ogółu respondentów chęcią wdrażania ograniczeń 
w tym zakresie. 

4.2. GRUPA NADMIERNIE PIJĄCYCH ALKOHOL

Nadmiernie pijący mieszkańcy Poznania, opisywani w tym rozdziale, to ci którzy 
w ciągu miesiąca przed sondażem HEPRO wypili choć raz przy jednej okazji co najmniej 
pięć dawek alkoholu34. W całej próbie badawczej (N = 1010 osób) było to 233 responden-
tów (czyli 23%). W prezentowanym rozdziale charakteryzowana grupa obok “nadmier-
nie pijących”, określana jest również jako “upijający się”. 

Charakterystyka społeczno – demograficzna 
mieszkańców Poznania nadmiernie pijących alkohol

Wśród upijających się mieszkańców Poznania było ponad dwa razy więcej mężczyzn 
niż kobiet – odpowiednio 71% do 29%. Omawiane zachowania antyzdrowotne najczęściej 
dotyczyło osób młodych i w średnim wieku. Otóż, w opisywanej grupie respondentów 
co około piąty pochodził z jednego z czterech następujących przedziałów wiekowych: 16 
– 24 lat (23%), 25 – 35 lat (20%), 36 – 44 (19%) oraz 45 - 54 (21%). Natomiast tylko prawie 
co ósmy upijający się należał do osób 55 – 64 lat (12%), a co dwudziesty miał powyżej 64 
lat (5%). 

Czterech na dziesięciu poznaniaków z charakteryzowanej grupy miało wykształce-
nie średnie (43%). Poza tym częściej niż co czwarty upijający się respondent legitymo-
wał się dyplomem uczelni wyższej (28%), co czwarty – świadectwo zasadniczej szkoły 
zawodowej (20%), a tylko co jedenasty był absolwentem szkoły podstawowej lub gim-
nazjalnej. 

 34  W kwestionariuszu HEPRO dawkę alkoholu zdefiniowano w następujący sposób: 1 butelka piwa 330 ml = 1 dawka 
piwa; 1 butelka piwa mocnego = 1,5 dawki piwa; 1 kieliszek wina = 1 dawka wina; 1 butelka wina = 6 dawek wina; 
1 butelka likieru (700ml) = 10 dawek wina; 1 kieliszek likieru = 1 dawka wina; 1 butelka (750ml) wódki = 25 dawek 
wódki; 1 kieliszek wódki = 1 dawka wódki.
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Jeśli zaś idzie o status zawodowy nadmiernie pijących mieszkańców Poznania, to po-
nad połowa była pracownikami (56%). Wśród pozostałych grup najliczniej byli reprezen-
towani studenci (18%), emeryci/renciści (11%), prowadzący jednoosobowe firmy (6%), 
oraz bezrobotni (5%). 

Na każdego respondenta z opisywanej grupy posiadającego problemy z opłacaniem 
rachunków (16%, w tym 3% osób z comiesięcznymi kłopotami finansowymi) przypada-
ło nieco ponad pięciu niedoświadczających takich trudności ekonomicznych (84%). 

Wśród nadmiernie pijących mieszkańców Poznania nieco częściej niż co drugi był 
w związku małżeńskim (56%). Pozostali byli stanu wolnego. Spośród nich największy od-
setek stanowili poznaniacy nigdy niezamieszkujący z partnerem (25% wszystkich upija-
jących się). 

Samoocena stanu zdrowia i samopoczucia 
mieszkańców Poznania nadmiernie pijących alkohol

Trzech na czterech nadmiernie pijących mieszkańców Poznania pozytywnie oceniało 
stan swojego zdrowia (20% określiło je jako bardzo dobre, a kolejne 53% - jako dobre). 
Tylko co około dwunasty respondent z charakteryzowanej grupy miał w tym względzie 
przeciwne zdanie. Otóż, 6% uważało, że ich zdrowie było złe, a kolejne 2% - że bardzo 
złe. Co piąty upijający się wyraził pośrednie zdanie, oceniając swoje zdrowie jako nie-
złe (19%). Należy podkreślić, iż samoocena zdrowia nadmiernie pijących poznaniaków 
była tu znacznie lepsza niż wśród ogółu przebadanych respondentów, gdzie pozytyw-
nie było ono ocenione przez 58% osób, a negatywnie – przez 17%. 

 Co więcej, charakteryzowana grupa wyrażała także większe zadowolenie 
z wpływu samopoczucia na realizację swoich zamierzeń. Dotyczyło to aż 95% nad-
miernie pijących mieszkańców Poznania – w tym 71% uważało, że samopoczucie po-
zwala robić im to, na co mają ochotę w większości przypadków, a 24% - że czasami. 
Tylko 4% upijających się respondentów postrzegało swoje samopoczucie jako stałą ba-
rierę w realizacji planów. Dla porównania w całej próbie badawczej tylko 57% miesz-
kańców Poznania doświadczało pozytywnego wpływu samopoczucia niemal zawsze, 
a 30% - czasami, natomiast aż 11% - było przekonanych o negatywnym jego wpły-
wie. 

Trzech na czterech respondentów z charakteryzowanej grupy uskarżało się na stres 
w życiu codziennym – co piąty nadmiernie pijących doświadczał go często (21%), a nieco 
ponad połowa – czasami (54%). Warto zaznaczyć, iż wśród ogółu respondentów wykaza-
no większy odsetek permanentnie zestresowanych (26%), a mniejszy – zestresowanych 
rzadziej (48%). 

Należy ponadto podkreślić, iż wśród nadmiernie pijących mieszkańców Poznania 
w stosunku do całej próby badawczej były znacznie wyższe odsetki osób w ogóle nieod-
czuwających w trakcie tygodnia przed sondażem HEPRO takich negatywnych emocji jak 
nerwowość/ wewnętrzny niepokój (odpowiednio 45% do 33%), lęk (74% do 64%), brak 
nadziei na przyszłość (67% do 59%), smutek (51% do 44%) czy nadmierne zmartwienie 
(61% do 51%). 
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Choroby przewlekłe mieszkańców Poznania nadmiernie pijących alkohol

 Poza lepszą samooceną zdrowia nadmiernie pijących mieszkańców Poznania cha-
rakteryzował także lepszy stan zdrowia. Otóż, o ile jakiejkolwiek przewlekłej choroby lub 
niepełnosprawności doświadczał tylko co czwarty nadmiernie pijący respondent (24%), 
to wśród wszystkich badanych dotyczyło to już niemal czterech na dziesięciu (38%). Co 
więcej, tylko dwóch na trzech z charakteryzowanej grupy postrzegało tę dolegliwość 
jako utrudnienie w wykonywaniu pracy/codziennych zadań (25% oceniło je jako znacz-
ne, a kolejne 43% - jako niewielkie). Natomiast z ogółu respondentów uskarżających się 
na przewlekłą chorobę lub niepełnoprawność aż ośmiu na dziesięciu wyrażało w tej kwe-
stii pesymistyczną opinię - 43% - oceniało stopień omawianych barier jako znaczny, a 38% 
– jako niewielki. 

Jeśli zaś idzie o konkretne przewlekłe dolegliwości wśród upijających się i ogółu prze-
badanych, to aż dla siedmiu spośród szesnastu schorzeń, o które pytano respondentów 
w trakcie wywiadu kwestionariuszowego HEPRO, wykazano przynajmniej pięciopro-
centowe różnice w odsetkach osób uskarżających się na nie. W każdym przypadku rza-
dziej doświadczali ich (aktualnie lub w przeszłości) poznaniacy nadmiernie konsumu-
jący alkohol. I tak, dotyczyło to bólów kręgosłupa (występujących u 38% upijających 
się i aż 52% ogółu respondentów), nadciśnienia tętniczego (odpowiednio 18% do 28%), 
ostrych bólów głowy/migren (20% do 29%), szumu/dzwonienia w uszach (13% do 21%), 
zawału serca/ dusznicy bolesnej (2% do 9%), depresji (10% do 16%) oraz gośćca (2% do 
7%). Zastanawiać może skąd wśród osób podejmujących omawiane zachowanie anty-
zdrowotne mniejsza skala wymienionych chronicznych dolegliwości. Jedna z możliwych 
przyczyn to taka, że wśród respondentów z opisywanej grupy duży odsetek stanowiły 
osoby młode z zasady charakteryzujące się dobrym zdrowiem. Otóż, wśród upijających 
się aż 62% było mieszkańców Poznania w wieku 16 – 44 lat, podczas gdy w całej próbie 
badawczej odsetek ten wynosił 47%. 

Korzystanie z opieki zdrowotnej i leczenie 
mieszkańców Poznania nadmiernie pijących alkohol

Osoby z charakteryzowanej grupy nie tylko rzadziej uskarżały się na choroby prze-
wlekłe, ale także rzadziej korzystały opieki medycznej. Otóż, porady lekarskiej z powodu 
choroby, urazy lub złego samopoczucia zasięgnęło w okresie trzech miesięcy przed son-
dażem HEPRO 35% upijających się, ale już 49% ogółu respondentów. 

Co ciekawe, o ile jakąkolwiek formę farmakoterapii w okresie dwóch tygodni przed 
wywiadem kwestionariuszowym stosowało aż 43% upijających się i tylko 32% ogółu 
przebadanych, o tyle jeśli idzie o konkretne medykamenty, o które pytano w trakcie 
sondażu HEPRO, to aż pięć z jedenastu ich grup było w tym okresie częściej przyjmo-
wanych przez nadmiernie pijących respondentów (reszta grup - na porównywalnym 
poziomie). Dotyczyło to leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi (stosowanych przez 
12% upijających, ale już 22% ogółu przebadanych mieszkańców Poznania), środków 
działających na bóle stawów, kości i mięśni (odpowiednio 12% do 21%) oraz innych 
uśmierzających bóle (29% do 35%), nasercowych (7% do 16%) oraz uspokajających (od-
powiednio 4% do 11%). 
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Zachowania zdrowotne mieszkańców Poznania nadmiernie pijących alkohol

Konsumpcja alkoholu
Opis zachowań zdrowotnych nadmiernie pijących mieszkańców Poznania należy roz-

począć od określenia struktury konsumpcji alkoholu. Sześciu na dziesięciu przedstawi-
cieli charakteryzowanej grupy (61%) w ciągu miesiąca przed sondażem HEPRO tylko raz 
przy jednej okazji wypiło przynajmniej pięć dawek alkoholu. Natomiast nieco częściej 
niż co czwarty skonsumował taką ilość etanolu dwa lub trzy razy (27%), a prawie co ósmy 
– cztery i więcej (12%). 

W kontekście planowania programów prozdrowotnych mających na celu ograni-
czenie konsumpcji alkoholu przez charakteryzowaną grupę poznaniaków niezwykle 
istotne wydaje się określenie, czy ograniczenie picia jest dla nich ważne, a jeśli tak - to 
w jakim stopniu. Może to świadczyć o dostrzeganiu przez nich problemu nadmiernej 
konsumpcji alkoholu, a co za tym idzie - gotowości do podjęcia działań w kierunku jego 
rozwiązania. Jak przedstawia tabela 2, nieco ponad połowa nadmiernie pijących miesz-
kańców Poznania (54%) przypisała ograniczeniu ilości konsumowanego przez siebie 
alkoholu jakiś stopień istotności. Osoby te można uważać za potencjalnych odbiorców 
wspomnianych działań prozdrowotnych. Należy jednakże zauważyć, że responden-
ci z charakteryzowanej grupy częściej oceniali ważność ograniczenia ilości wypijane-
go przez siebie alkoholu w pierwszej połowie skali. I tak, aż 34% omawianą istotność 
określiło w zakresie od “2” do “6”, natomiast już tylko 20% - od “7” do “11”. Co więcej, 
blisko aż czterech na dziesięciu upijających się (44%) w ogóle nie dostrzegało omawia-
nego problemu, a więc nie widziało potrzeby wprowadzania zmian w tym zakresie. 
Natomiast na przeciwnym biegunie był tylko zaledwie co siedemnasty nadmiernie pi-
jący poznaniak (6%) oceniający omawianą istotność jako “11”, a więc bardzo wysoko. 
Są to niewątpliwie niekorzystne proporcje z perspektywy planowania programów an-
tyalkoholowych. 

Tabela 2. Ważność ograniczenia spożycia alkoholu dla respondentów nadmiernie piją-
cych (1 – zupełnie nieważne, 11 – bardzo ważne).

Stopień ważności Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

� 102 44
2 �� 5
3 �� 5
4 14 6
5 14 6
6 27 12
7 7 3
8 6 3
9 14 6
10 5 2
�� 15 6

Trudno powiedzieć 7 3
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Palenie tytoniu

Co ciekawe, nadmiernie pijący mieszkańcy Poznania znacznie częściej palili tytoń 
w porównaniu do całej przebadanej próby. Nigdy nie podejmowało takiego zachowania 
antyzdrowotnego tylko czterech na dziesięciu reprezentantów charakteryzowanej gru-
py (39%), a blisko co ósmy wyszedł z nałogu nikotynowego (13%). Pozostali upijający się 
to aktualni palacze, przy czym aż 43% z całej charakteryzowanej grupy stanowiły oso-
by palące codziennie, a 5% - z mniejszą częstotliwością. Dla porównania, wśród ogółu 
przebadanych mieszkańców Poznania nigdy niepalący stanowili 49%, a aktualni palacze 
– 31%. 

Skoro wykazano tak rozpowszechnioną konsumpcję tytoniu wśród nadmiernie piją-
cych, to czy uznają oni za istotne rzucenie palenia, a jeśli tak – to w jakim stopniu? Tylko 
prawie co siódmy przedstawiciel charakteryzowanej grupy (15%) nie chciał podejmować 
omawianych działań. W całej próbie badawczej dotyczyło to niemalże identycznego od-
setka osób (14%). Natomiast pozostali uznali rzucenie palenia w jakimś stopniu za istotne. 
Warto podkreślić, iż niemal co trzeci upijający się respondent (31%) uważał to działanie 
za kluczowe zaznaczając ostatni punkt na jedenastostopniowej skali. Natomiast wśród 
ogółu przebadanych poznaniaków dotyczyło to aż 41%. Należy ponadto zaznaczyć, iż 
większość z nadmiernie pijących, dla których wyjście z nałogu nikotynowego było w ja-
kimś stopniu istotne, określiło ważność tego działania dla siebie w drugiej połowie skali, 
a więc wysoko. 

Dieta

Poza większą skalą palenia tytoniu nadmiernie pijących respondentów na tle wszyst-
kich przebadanych mieszkańców Poznania charakteryzowało również rzadsze spożycie 
takich “zdrowych” produktów jak warzywa i owoce. Otóż o ile spożycie warzyw prawie 
codziennie lub nawet kilka razy dziennie dotyczyło 38% upijających się, a owoców – 51%, 
to w całej próbie badawczej odsetki te wynosiły odpowiednio 51% i 59%. 

4.3. GRUPA Z NADMIERNĄ MASĄ CIAŁA

Osoby z nadmierną masą ciała to takie, które zgodnie z BMI35 miały nadwagę lub oty-
łość. W całej próbie badawczej (N = 1010) znalazły się 446 takie osoby (45%). 

Charakterystyka społeczno – demograficzna 
mieszkańców Poznania o nadmiernej masie ciała

Wśród mieszkańców Poznania z nadmierną masą ciała dominowali mężczyźni nad 
kobietami (odpowiednio 56% i 44%). Omawiany problem zdrowotny dotyczył głównie 
osób w wieku średnim lub starszych. Otóż, w opisywanej grupie respondentów blisko co 
czwarty miał albo powyżej 64 lat (28%), albo 55 - 64 lat (23%), a co piąty 45 – 54 lat (21%). 
35  Należy podkreślić, iż przyjęto tu podział wskaźników BMI zgodnie z rekomendacjami World Health Organisation. Nad-

waga występuje, gdy BMI zawiera się w przedziale <25 – 30), otyłość Io - <30 – 35), otylość IIo - <35 – 40), a otylość 
IIIo - <40, 8). 
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Młodsi poznaniacy stanowili już niewielki odsetek charakteryzowanej grupy. Było tu 
bowiem 15% osób 35 – 44 lat, 8% 25 – 34 lat oraz 6% osób w wieku 24 lat i mniej. 

Cztery na dziesięć osób z nadmierną masą ciała miało wykształcenie średnie (43%), 
niemal co czwarty albo legitymował się dyplomem uczelni wyższej (23%), albo świade-
ctwem zasadniczej szkoły zawodowej (24%), a co dziewiąty – podstawowej lub gimna-
zjalnej (11%). 

W charakteryzowanej grupie na każdego poznaniaka z BMI powyżej normy mającego 
kłopoty finansowe z opłacaniem rachunków np. za czynsz, gaz, prąd (19%, w tym 5% co-
miesięczne trudności) przypadało nieco ponad czterech respondentów niedoświadczają-
cych takich trudności ekonomicznych (81%). 

Jeśli zaś idzie o status zawodowy mieszkańców Poznania z nadwagą lub otyłością, 
to dominowały tu dwie grupy respondentów: emeryci i renciści (44%) oraz pracownicy 
(40%). 

Wśród poznaniaków o nadmiernej masie ciała w większości były osoby pozostające 
w związkach małżeńskich (69%). Wśród pozostałych spory odsetek stanowili mieszkańcy 
Poznania stanu wolnego nigdy niezamieszkujący z partnerem (11%) oraz wdowy/ wdow-
cy (10%). 

Samoocena stanu zdrowia i samopoczucia 
mieszkańców Poznania o nadmiernej masie ciała

W porównaniu z całą przebadaną próbą mieszkańców Poznania respondenci 
z nadmierną masą ciała generalnie gorzej oceniali stan swojego zdrowia. Otóż, jako 
bardzo dobre lub dobre określiła go tylko blisko co druga osoba z nadwagą lub oty-
łością (46%). Natomiast wśród ogółu przebadanych taką samoocenę stanu zdrowia 
miało już niemal sześciu na dziesięciu respondentów (58%). W charakteryzowanej 
grupie nieco częściej zdrowie określano jako “niezłe” (31% osób z nadwagą lub oty-
łością w stosunku do 25% całej próby) oraz w sposób wyraźnie negatywny (odpo-
wiednio 23% do 17%). 

Poza gorszą samooceną zdrowia poznaniaków z nadmierną masą ciała charakteryzo-
wała również gorsza, na tle wszystkich respondentów, ocena wpływu samopoczucia na 
realizację własnych zamierzeń. W większości przypadków takiego pozytywnego wpły-
wu doświadczało 43% osób z nadmiernym BMI, ale już 57% ogółu badanych. Natomiast 
analizy statystyczne wykazały większy odsetek osób z nadwagą lub otyłością doświad-
czających takiego pozytywnego oddziaływania samopoczucia tylko czasami (38% do 
30% całej próby badawczej) oraz niedoświadczającego go w ogóle (odpowiednio 17% 
do 11%). 

Choć samoocena zdrowia i samopoczucia były gorsze w charakteryzowanej grupie re-
spondentów, to generalnie nie wyróżniali się oni na tle całej próby badawczej poziomem 
zestresowania. I tak, na stres uskarżało się siedmiu na dziesięciu mieszkańców Poznania 
z BMI powyżej normy (26% odczuwało go często, a kolejne 44% - czasami). Co więcej 
osoby ze stwierdzoną nadwagą lub otyłością nie różniły się od ogółu przebadanych osób 
poziomem doświadczania takich negatywnych odczuć jak nerwowość i wewnętrzny 
niepokój, lęk, brak nadziei na przyszłość, smutek, zmartwienie, wyczerpanie czy zmę-
czenie.
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Choroby przewlekłe mieszkańców Poznania o nadmiernej masie ciała

Mieszkańcy Poznania z nadmierną masą ciała znacznie częściej niż ogół respondentów 
uskarżali się na doświadczanie chorób przewlekłych lub niepełnosprawności. Otóż, dotyczyło 
to połowy badanych z charakteryzowanej grupy (51%) i już tylko blisko czterech na dziesięciu 
poznaniaków z całej próby badawczej (38%). Spośród osób z BMI powyżej normy doświad-
czających jakiejkolwiek chronicznej dolegliwości niemal dziewięciu na dziesięciu twierdziło, 
iż jest ona dla nich źródłem ograniczeń w wykonywaniu codziennych zajęć/pracy (48% re-
spondentów określiło stopień tych barier jako znaczny, a kolejne 38% - jako niewielki). 

Jeśli idzie o konkretne choroby przewlekłe, to warto szczególnie zwrócić uwagę na pięć 
spośród szesnastu schorzeń, o które pytano respondentów w trakcie wywiadu kwestiona-
riuszowego HEPRO, a dla których to zaobserwowano znaczne dysproporcje pomiędzy do-
świadczającymi je osobami z nadmierną masą ciała a ogółem przebadanych poznaniaków. 
Dotyczyło to takich chorób jak nadciśnienie tętnicze, bóle kręgosłupa, szum/ dzwonienie 
w uszach, zawał serca/ dusznica bolesna oraz osteoporoza. We wszystkich przypadkach 
częściej uskarżali się na nie respondenci z charakteryzowanej grupy. I tak, o ile nadciśnie-
nie było (aktualnie lub w przeszłości) problemem zdrowotnym częściej niż co czwartego 
badanego z całej próby badawczej (28%), o tyle miało już miejsce w przypadku blisko co 
drugiego poznaniaka z nadwagą lub otyłością (46%). Natomiast o ile na dolegliwości bólo-
we kręgosłupa uskarżało się pięć na dziesięć osób z ogółu przebadanych (52%), to dotyczy-
ło to już sześciu na dziesięciu mieszkańców Poznania z BMI powyżej normy (62%). Szumu/ 
dzwonienia w uszach doświadczał co piąty respondent z całej próby badawczej (21%), ale 
już częściej co czwarty z nadmierną masą ciała (27%). Jeśli zaś idzie o zawał serca/ dusznicę 
bolesną oraz osteoporozę, to zaobserwowano pięcioprocentowe różnice w odsetkach osób 
doświadczających tych dolegliwości. Zawał serca/ dusznica bolesna występowała u 9% 
ogółu badanych i 14% osób z BMI powyżej normy, a osteoporoza – wśród odpowiednio 
7% i 12% respondentów. Należy przy tym podkreślić, iż wyniki te potwierdzają powszech-
ny pogląd, że nadwaga oraz otyłość są czynnikami ryzyka takich chronicznych schorzeń 
jak nadciśnienie tętnicze, zwyrodnienia kręgosłupa czy zawał serca/ dusznica bolesna. 

Korzystanie z opieki medycznej i leczenie 
mieszkańców Poznania o nadmiernej masie ciała

Tak więc respondenci z charakteryzowanej grupy częściej deklarowali doświadczanie 
chorób przewlekłych/niepełnosprawności. Co więcej, również nieco częściej korzystali 
z porad lekarza. I tak, o ile konsultacji medycznych z powodu choroby, urazu lub złego 
samopoczucia w okresie trzech miesięcy przed sondażem HEPRO zasięgnęło 55% pozna-
niaków z BMI powyżej normy, to dotyczyło to 49% respondentów z ogółu, który wziął 
udział w wywiadzie kwestionariuszowym. Natomiast poznaniacy z omawianym proble-
mem zdrowotnym nieco rzadziej stosowali jakąkolwiek formę farmakoterapii w okresie 
dwóch tygodni przed sondażem. Otóż, miało to miejsce w przypadku co piątego respon-
denta z nadmierną masą ciała (26%), ale już co trzeciego z całej próby badawczej (32%). 

Jeśli zaś idzie o konkretne rodzaje medykamentów, to generalnie zdecydowaną więk-
szość z jedenastu ich grup, o które pytano w trakcie badania HEPRO, obydwie porówny-
wane grupy przyjmowały z podobną częstotliwością. Wyjątkiem były tu środki działające 
na schorzenia układu krążenia (służące obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi i nasercowe) 
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oraz przeciwbólowe (inne niż leki na bóle stawów, kości i mięśni). I tak, medykamenty hipo-
tensyjne stosował prawie co piąty przedstawiciel wszystkich poznaniaków (22%) oraz już 
niemal czterech na dziesięciu z nadmierną masą ciała (38%). Natomiast w przypadku leków 
nasercowych odsetki te wynosiły odpowiednio 16% i 25%, a dla środków uśmierzających 
bóle – odpowiednio 35% do 30%. Te trzy grupy medykamentów idą w parze z nadciśnie-
niem tętniczym, zawałem serca/ dusznicą bolesną oraz bólami kręgosłupa, które jak wyka-
zano powyżej, w sposób szczególny dotyczyły charakteryzowanej grupy respondentów. 

Zachowania zdrowotne mieszkańców Poznania o nadmiernej masie ciała

Wzrost/masa ciała

W grupie respondentów z nadmierną masą ciała dominowali poznaniacy z nadwagą. 
Otóż na każde cztery osoby z charakteryzowanej grupy przypadały trzy o BMI z przedzia-
łu <25 – 30> (73%). Natomiast co czwarty poznaniak z charakteryzowanej grupy miał oty-
łość, przy czym zdecydowanie częściej była to otyłość Iº niż IIº (odpowiednio 23% i 4%). 

W kontekście planowania i wdrażania programów prozdrowotnych służących reduk-
cji/przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości, bardzo istotne jest określenie, na ile responden-
ci z charakteryzowanej grupy postrzegali swoją nadmierną masę ciała jako problem i czy 
w związku z tym chcieli podjąć działania w celu jego rozwiązania. Otóż jak prezentuje 
poniższa tabela, blisko co piąty poznaniak mający omawiany problem zdrowotny w ogóle 
nie zamierzał wprowadzać żadnych zmian w tym zakresie (19%). Natomiast aż ośmiu na 
dziesięciu respondentów z charakteryzowanej grupy (81%) przypisało schudnięciu jakiś 
stopień istotności (zaznaczając punkt “2” i wyższe na jedenastostopniowej skali). Warto 
podkreślić, iż aż dwóch na trzech poznaniaków z nadwagą lub otyłością (65%) określiło 
tę istotność w drugiej połowie skali (zaznaczając punkty od “7” do “11”), a więc wysoko, 
z czego nieco ponad połowa określiła redukcję nadmiernej masy swego ciała jako coś 
bardzo ważnego (stanowili oni aż 35% charakteryzowanej grupy). Można ich uważać za 
potencjalnych odbiorców wspomnianych działań prozdrowotnych.

Tabela 3. Ważność zmiany masy ciała dla respondentów z nadmierną masą ciała
(1 – zupełnie nieważna, 11 – bardzo ważna)

Stopień ważności Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

� 83 �9
2 5 �
3 5 �
4 12 3
5 8 2
6 38 9
7 28 6
8 22 5
9 62 14
10 21 5
�� 154 35

Trudno powiedzieć 8 2
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Aktywność fizyczna

Warto szczegółowo przyjrzeć się aktywności fizycznej oraz diecie osób z nadwagą 
i otyłością, czyli dwóm podstawowym zachowaniom zdrowotnym determinującym 
w największym stopniu bilans energetyczny organizmu, a w następstwie – również jego 
masę. Jeśli idzie o sposób spędzania wolnego czasu przez respondentów z charaktery-
zowanej grupy, to generalnie byli oni podobni do całej próby badawczej. I tak, 6% osób 
z omawianym problemem zdrowotnym podejmowało intensywny trening i uprawianie 
sportu regularnie kilka razy w tygodniu, 9% - ćwiczenia fizyczne lub intensywną pracę 
w ogrodzie przez co najmniej 4 godziny w tygodniu, 30% spędzało czas wolny w sposób 
bierny czytając, oglądając TV, obsługując komputer lub podejmując inne czynności wy-
magające siedzenia, a 54% chodziło na spacery, jeździło na rowerze lub podejmowało 
inne lekkie ćwiczenia fizyczne przez co najmniej 4 godziny w tygodniu. 

Respondenci z nadmierną masą ciała nie tylko zasadniczo nie różnili się od całej pró-
by badawczej intensywnością wysiłku fizycznego podejmowanego w czasie wolnym, 
ale również nie wyróżniali się na tym tle oceną ważności aktywności fizycznej. Zupełnie 
nie była ona istotna dla co pięćdziesiątego poznaniaka z charakteryzowanej grupy (2%). 
Natomiast częściej niż dziewięciu na dziesięć osób z nadwagą lub otyłością było to w ja-
kimś stopniu ważne. Warto tu zaznaczyć, że aż trzech na czterech respondentów z cha-
rakteryzowanej grupy określiło tę istotność w drugiej połowie skali (75%), a dla co trze-
ciego respondenta z BMI powyżej normy aktywność fizyczna była bardzo ważna (33%). 
W sposób szczegółowy prezentuje to poniższa tabela. 

Tabela 4. Ważność aktywności fizycznej dla respondentów z nadmierną masą ciała
(1 – zupełnie nieważna, 11 – bardzo ważna)

Stopień ważności Liczność
[n]

Odsetek badanych
[%]

� 7 2
2 0 0
3 6 �
4 13 3
5 12 3
6 59 13
7 35 8
8 59 13
9 62 14
10 33 7
�� 149 33

Trudno powiedzieć 8 2

Dieta

Jeśli idzie o dietę mieszkańców Poznania z nadmierną masą ciała, to generalnie w sto-
sunku do ogółu badanych nie wykazano większych różnic w zakresie częstości spożycia 
takich “zdrowych” produktów jak warzywa, owoce, pieczywo z mąki z pełnego przemia-
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łu czy ryby. Należy jednakże zaznaczyć, iż w kwestionariuszu HEPRO nie znalazły się 
pytania o ilość konsumowanych pokarmów, a także o spożycie produktów wysokokalo-
rycznych, a więc usposabiających do przyrostu masy ciała (jak np. tłuszcze). 

5. SZCZEGÓŁOWE REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLANOWANIA 
DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA

Prawidłowe i pogłębione zaplanowanie rekomendacji w zakresie polityki miasta doty-
czącej inicjatyw prozdrowotnych wymagałoby zdiagnozowania wielu obszarów proble-
mowych, które nie zostały uwzględnione w badaniu HEPRO.

Do takich obszarów należą m. in.:
•  Potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie działań wspierających zdrowie 

(na poziomie indywidualnym i społeczności lokalnej).
•  Subiektywna ocena przez mieszkańców ważności problemów zdrowotnych.
•  Subiektywnie postrzegane przeszkody w zakresie realizacji zdrowego stylu ży-

cia.
•  Diagnoza społecznego zróżnicowania stylów dbania o zdrowie.
•  Ocena dotychczas zrealizowanych przez miasto inicjatyw prozdrowotnych oraz 

partycypacja w nich.
•  Preferowane i wykorzystywane źródła (kanały) informacji dotyczące zdrowia 

i zdrowego stylu życia.
Dane z badań kwestionariuszowych powinny być analizowane na tle innych danych 

epidemiologicznych pochodzących z rutynowej sprawozdawczości.

Rekomendacje przedstawione w tym rozdziale przygotowano w oparciu o dostarczo-
ny wcześniej raport podstawowy prezentujący wyniki całego badania oraz raport eksper-
cki, w tym porównania wyników badania HEPRO do wyników innych reprezentatyw-
nych badań oraz opisów wybranych grup mieszkańców szczególnie ważnych dla polityki 
zdrowotnej miasta.

Rekomendacje będą dotyczyć głównie polityki w zakresie działań o charakterze profi-
laktycznym, edukacyjnym i promocji zdrowia – tak by były one dostosowane do potrzeb, 
które ujawnili respondenci w badaniach. Nie obejmują one zatem z przyczyn obiektyw-
nych wszystkich wymienionych obszarów polityki zdrowotnej wspomnianych wcześ-
niej.

Generalne rekomendacje dotyczące polityki zdrowotnej

Jak pokazały badania, mieszkańcy Poznania oceniają swój stan zdrowia głównie dobrze 
lub bardzo dobrze (ok. 60%) oraz średnio (ok. 25%). Takie wyniki wskazują, że najbardziej 
pożądane (cieszące się największym zainteresowaniem wśród odbiorców) będą te dzia-
łania, których celem jest utrzymanie lub wzmacnianie zdrowia. Tak zdefiniowane cele 
oferowanych mieszkańcom działań mogą być atrakcyjne i motywujące dla dużych grup 
mieszkańców. Tego typu cele powinny być przede wszystkim nagłaśniane w akcjach pro-
mujących programy prozdrowotne organizowane lub współorganizowane przez władze 
miejskie.



HEPRO - Zbiór Narzędzi dla Profili Zdrowotnych – wersja ekspercka

236

Sondaż HEPRO wykazał, że około 3/4 badanych skarży się na odczuwanie stresu 
w życiu codziennym, a bardzo znaczne odsetki na odczuwanie nerwowości i niepokoju. 
Prawie co piąty badany rzadko albo wcale nie czuł się pełen życia w ciągu miesiąca po-
przedzającego wywiad kwestionariuszowy. Warto, w związku z tym, wskazywać na te 
aspekty programów prozdrowotnych, które mogą mieć przełożenie na poziom odczuwa-
nego stresu lub sposoby radzenia sobie z nim; np. jeśli oferowany jest program dotyczą-
cy aktywności fizycznej, można podkreślać, że jej podejmowanie wpływa korzystnie na 
funkcjonowanie psychiczne człowieka. Wreszcie – ponieważ prawie co piąty badany od-
czuwa wyczerpanie przez cały czas lub większość czasu – należy w przypadku niektórych 
działań prozdrowotnych wskazywać, iż mogą one stanowić formę wypoczynku, relaksu. 
Warto zadbać o to, by rozsądnie zaplanowane i dostosowane do potrzeb programy pro-
zdrowotne były także dostępne dla dość znacznego odsetka osób, którym dolegliwości 
zdrowotne przeszkadzają w codziennych czynnościach (około 80% badanych). Działania 
tego typu mogą bowiem zredukować bądź całkowicie zlikwidować takie utrudnienia.

Ze względu na raportowane przez badanych dolegliwości programy promocji zdro-
wia lub programy profilaktyczne powinny odnosić się w pierwszej kolejności do takich 
problemów zdrowotnych jak bóle kręgosłupa (lub szerzej problemy układu ruchu), nad-
ciśnienie tętnicze oraz szeroko rozumiane zaburzenia w zakresie zdrowia psychicznego 
(ze szczególnym uwzględnieniem problemu depresji).

Jeśli idzie o tematykę programów ze względu na zachowania zdrowotne, to wydaje 
się, iż szczególnie powinien być podjęty temat palenia tytoniu. Odsetek poznaniaków 
sięgających po papierosy każdego dnia jest nieco wyższy od odsetka w populacji general-
nej. Wydaje się, że powinien to być temat ważny dla miasta głównie ze względu na spore 
szkody zdrowotne, które ten nałóg wywołuje także wśród osób biernie palących oraz ze 
względu na fakt, że rzucenie palenia jest bardzo ważne aż dla 40% osób uzależnionych 
od nikotyny. Można zatem sądzić, iż dobrze zaprojektowany i rozreklamowany program 
tego typu cieszyć się będzie sporym zainteresowaniem. 

Jeżeli idzie o picie alkoholu, to warto zauważyć niekorzystne zjawisko, że chociaż ilość 
osób dość często upijających się jest znaczna, to generalnie bardzo wielu respondentów 
(55%) uznaje redukcję ilości wypijanego alkoholu jako sprawę zupełnie nieistotną. Przy 
opracowywaniu programów w tym zakresie należy mieć więc na względzie zaprojektowa-
nie i wdrożenie rozbudowanego modułu mającego na celu motywowanie do uczestnictwa 
w nich.

Warto byłoby oferować programy promujące aktywność fizyczną, gdyż prawie 30% 
poznaniaków spędza czas wolny głównie w sposób bierny np. oglądając telewizję. 
Jednocześnie argumentem za takimi działaniami jest fakt, że podejmowanie aktywności 
fizycznej i utrzymanie sprawności są postrzegane jako ważne przez większość pytanych 
poznaniaków. Jedną z metod promowania codziennej aktywności fizycznej jest przygo-
towywanie odpowiedniej infrastruktury oraz promowanie transportu do pracy przy po-
mocy roweru lub pieszo (co też było diagnozowane w badaniu HEPRO).

Rekomendacje dotyczące grup szczególnie ważnych dla polityki zdrowotnej miasta

W przypadku Poznania zdecydowano się przeanalizować funkcjonowanie zdrowotne 
dwóch grup, tj. aktywnych zawodowo osób młodych (do 35 roku życia) oraz osób star-
szych (powyżej 55. roku życia).
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Osoby 55+
Grupa starszych mieszkańców miasta (powyżej 55. roku życia) jest szczególnie istot-

nym adresatem programów prozdrowotnych, gdyż należące do niej osoby gorzej ocenia-
ją własny stan zdrowia oraz częściej przeżywają emocje negatywne. Dodatkowo u 65% 
badanych występują różnego rodzaju schorzenia chroniczne lub niepełnosprawność, 
często oceniane przez respondentów jako uniemożliwiające normalne funkcjonowanie.

Jeśli idzie o tematykę programów prozdrowotnych, to mogą być one ukierunkowane 
na nadciśnienie (ponad połowa osób uskarża się na tę chorobę), bóle kręgosłupa (ok. 64%) 
i osteoporozę (ok. 20%), gdyż te problemy zdrowotne znajdują się na początku rankingu 
schorzeń, które podają badani. Równocześnie wskazane są różnego rodzaju badania skri-
ningowe, jednakże poprzedzone dobrze prowadzoną i dostosowaną do potrzeb odbior-
ców kampanią informacyjną i odpowiednio przygotowanym algorytmem postępowania 
w przypadku zdiagnozowania choroby. Warto tutaj zauważyć, że wszelkie działania pro-
zdrowotne, szczególnie związane z aktywnością fizyczną, powinny zostać przygotowane 
w taki sposób, by odbywały się przy udziale profesjonalnej kadry, która dostosowałaby 
proponowane aktywności do wieku badanych, mając na względzie także fakt często wie-
loletniego okresu bierności. 

Jeśli idzie o zachowania zdrowotne, to przedstawiciele tej grupy bardzo rzadko podej-
mują aktywność fizyczną. Sporo osób w tej grupie ma też nieprawidłowy (wykraczający 
poza przyjętą przez Światową Organizację Zdrowia normę) indeks masy ciała. Wydaje 
się więc, że należy dla tej grupy projektować działania z zakresu aktywności fizycznej, 
ale takiej, która nie jest, przynajmniej początkowo, specjalnie intensywna. Ponieważ jest 
to grupa często posiadająca wnuki, można by łączyć ofertę dla dzieci z ofertą aktywności 
fizycznej dla opiekujących się nimi babć i dziadków np. przy okazji festynów miejskich. 
Warto też do tych grup kierować programy dotyczące zdrowego odżywiania np. konkur-
sy, pokazy przygotowywania zdrowych potraw, konsultacje z dietetykami itp.

Należy tutaj wspomnieć, że 64% mieszkańców Poznania w wieku powyżej 55 lat prag-
nie schudnąć – co oznacza, że oferta w zakresie programów aktywności fizycznej i zdro-
wego odżywiania (najlepiej połączonych) powinna się spotkać w tej grupie z dobrym 
odbiorem.

Przedstawiciele tej grupy często odwiedzają z powodu choroby lub złego samopo-
czucia lekarzy (porady medycznej w ciągu trzech miesięcy przed badaniem zasięgnęło 
prawie 65%). Wydaje się wiec, że zakłady opieki zdrowotnej i samych lekarzy można za-
prosić do informowania o programach oraz motywowania mieszkańców 55+ do uczest-
nictwa w nich.

Osoby pracujące poniżej 35. roku życia

Celem programów prozdrowotnych dla tej grupy powinno być głównie utrzymanie 
lub polepszanie stanu zdrowia. Ta rekomendacja jest szczególnie ważna w omawianej 
grupie, gdyż tylko nieliczni jej przedstawiciele oceniają swoje zdrowie jako złe. Wśród 
dolegliwości zdrowotnych, którymi można zajmować się w programach, badani często 
wymieniali bóle kręgosłupa (prawie 1/3 respondentów). Nie oznacza to jednak, że pro-
gramy promocyjne nie mogą być nastawione na zapobieganie innym rzadziej występują-
cym schorzeniom – jak np. nadciśnienie tętnicze. Kreowanie zdrowego stylu życia w tej 
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grupie odbiorców może dać dodatkowy efekt w postaci tworzenia pozytywnej “mody na 
zdrowie”, jako elementu dbania o własny rozwój i sukces życiowy. 

Z pewnością tematem skierowanym do tej grupy powinno być ograniczenie palenia 
papierosów. Jest tak pomimo, że w omawianej grupie pali nieco mniej osób niż w po-
pulacji generalnej. Warto zwrócić uwagę, że tylko 25% palących w tej grupie jest silnie 
zmotywowanych do rzucenia palenia. Oznacza to konieczność rozbudowania tej czę-
ści programów prozdrowotnych, które wiążą się z rozwojem motywacji potencjalnych 
uczestników. Ponieważ w tej grupie poważne dolegliwości występują rzadko, należy 
rozważyć zastosowanie innych komunikatów zdrowotnych przekonujących do rzucenia 
palenia niż tradycyjnie używane komunikaty awersyjne związane z podkreślaniem ryzy-
ka wystąpienia poważnych schorzeń. Być może bardziej skuteczne byłyby tu kampanie 
wskazujące na kwestie imagu (zwłaszcza u osób pracujących w bezpośrednim kontakcie 
z klientami), szerokiej “mody na niepalenie”, czy budowanie poczucia własnej wartości 
poprzez podejmowanie bardziej konstruktywnych niż palenie działań dających satysfak-
cję, odprężenie czy oderwanie się od codziennego stresu. Można także łączyć programy, 
czy komunikaty antytytoniowe z programami na rzecz aktywności fizycznej.

Badani ci są bardziej aktywni fizycznie, co warto wspierać przez rozwój i reklamowa-
nie infrastruktury oraz kierowanie ofert aktywności fizycznej, z której mogą korzystać 
całe rodziny. Programy promujące aktywność fizyczną są szczególnie istotne ze względu 
na fakt, że niemal ponad 50% osób w opisywanej grupie wykonuje siedzącą, niewymaga-
jącą wysiłku fizycznego pracę. 

Wreszcie grupa ta jest lepiej sytuowana niż populacja generalna, dlatego skierowana do 
niej oferta może być przynajmniej częściowo odpłatna. Bardziej istotna wydaje się tu do-
stępność pod względem czasu (bo adresowana jest do osób aktywnych zawodowo, często 
nie dysponujących dużą ilością wolnego czasu). Idzie tu między innymi o dłuższe godziny 
otwarcia obiektów.

Warto zaznaczyć, że ponieważ populacja ta jest aktywna zawodowo, szczególnie sku-
teczne mogą tu być fachowo prowadzone programy promocji zdrowia w miejscu pracy. 
W instytucjach budżetowych, którymi miasto zarządza, może je samo realizować przy 
wykorzystaniu dostępnej infrastruktury. W prywatnych zakładach pracy miasto może 
wspierać działania z zakresu promocji zdrowia np. poprzez nagłaśnianie i nagradzanie 
przykładów dobrej praktyki w tym zakresie.

Rekomendacje dotyczące programów profilaktyki negatywnych  
zachowań zdrowotnych

Programy antytytoniowe wydają się istotne dla mieszkańców Poznania ze względu na 
nieco wyższy odsetek osób palących w porównaniu z populacją generalną. Warto pod-
kreślić, że ponad połowa respondentów sięgających po papierosy każdego dnia zaznacza, 
że wyjście z nałogu nikotynowego jest dla nich bardzo istotne. Oznacza to, że mogą oni 
odpowiedzieć pozytywnie na dobrze zaplanowaną i rozreklamowaną ofertę programów 
rzucenia palenia. Dla miasta może to oznaczać m. in. aktywne włączenie się w realizację 
szerszych narodowych kampanii np. “Rzuć palenie razem z nami”.

Warto zaznaczyć, że osoby palące generalnie nie różniły się w sposób istotny od resz-
ty populacji w zakresie samooceny stanu zdrowia, odczuwanego stresu, ani w zakre-
sie występowania większości dolegliwości, które uwzględniono w badaniu HEPRO. 
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Stanowi to argument za stosowaniem w programach prozdrowotnych dla mieszkań-
ców komunikatów wykraczających poza tradycyjne informacje dotyczące negatywnych 
skutków zdrowotnych palenia. Być może skuteczniejsza byłaby argumentacja o charak-
terze ekonomicznym (choćby ze względu na fakt, że prawie 1/3 palących w Poznaniu 
ma kłopoty finansowe) lub taka, która zamiast negatywne skutki zdrowotne palenia 
podkreślałaby korzyści dla stanu zdrowia płynące ze zmiany zachowania i utrzymania 
się w niepaleniu.

Ze względu na bierne palenie, warto też wspierać rozwiązania ograniczające ekspozy-
cję osób niepalących na dym tytoniowy poprzez wprowadzanie i egzekwowanie odpo-
wiednich zakazów palenia w miejscach publicznych. Dobrze jednak by tym zakazom to-
warzyszyły rozwiązania zachęcające do rzucania palenia tak, aby działania miasta nie były 
postrzegane jako nagonka na osoby palące. W ogóle warto tak formułować politykę doty-
czącą palenia w mieście, by miała ona wydźwięk pozytywny, a nie sytuować ją w filozofii 
walki z paleniem, czy osobami palącymi. Powinno być to uwzględnione zarówno w sferze 
założeń programowych i celów, jak i działań wychodzących do odbiorców tego typu pro-
jektów (języka kampanii, doboru środków perswazji, sposobu oceniania efektów itd.). 

Generalnie palacze piją więcej alkoholu niż reszta populacji. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że prowadzą generalnie mniej zdrowy styl życia w różnych jego aspektach. 
W związku z tym warto więc próbować łączyć w programach prozdrowotnych problem 
palenia z tematami aktywności fizycznej oraz picia alkoholu, pamiętając jednak, że ta-
kie kompleksowe programy wymagają bardzo starannego zaprojektowania i uważnego 
wdrożenia uwzględniającego stały monitoring jakości i odbioru proponowanych działań 
przez adresatów. 

Badania wykazały, że programy dotyczące picia alkoholu mogą być skierowane do 
całej populacji, gdyż odsetki upijających rozkładają się równomiernie w poszczególnych 
grupach wiekowych. Warto natomiast dopasowywać komunikaty i programy prozdro-
wotne do specyfiki poszczególnych grup. I tak, przykładowo głównym aspektem zwią-
zanym z piciem alkoholu przez młodzież i osoby przed 35. rokiem życia, co do którego 
należałoby się odnieść w takich programach, jest problem tzw. “weekendowego upijania 
się” (opisywanego już w literaturze jako “binge drinking”). Wysiłek specjalistów projektu-
jących działania należałoby tu ukierunkować na tworzenie, propagowanie i angażowanie 
tej grupy do alternatywnych sposobów relaksowania się w czasie wolnym, korzystnych 
dla zdrowia oraz/lub krzewienie kultury picia (w umiarkowanych ilościach). Podstawową 
trudnością dla realizacji programów związanych z piciem alkoholu jest brak motywacji 
znacznego odsetka osób upijających się w różnym wieku do redukcji ilości wypijanego 
alkoholu. Pewnym rozwiązaniem jest stosowanie komunikatów zdrowotnych i progra-
mów związanych z piciem alkoholu, które są “doklejone” do innych bardziej atrakcyj-
nych dla respondentów tematów. Istnieje wtedy szansa, iż tak “zamaskowane” tematy 
przełożą się na motywację uczestników. 

Jeśli idzie o programy dla osób z nadmierną masą ciała, to powinny być one skierowa-
ne głównie do starszych mieszkańców miasta (powyżej 45 lat). Prawie 45% osób z BMI 
powyżej normy jest na emeryturze lub rencie. Warto w programach prozdrowotnych 
używać argumentów związanych z polepszeniem samopoczucia, na które narzeka duża 
część tej grupy. Osoby te także częściej skarżą się na występowanie chorób przewlekłych 
np. nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy itd. Można więc w ramach programów dotyczą-
cych zdrowego odżywiania, czy aktywności fizycznej mówić o prewencji wymienionych 
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wcześniej schorzeń. Pozytywnym aspektem, ułatwiającym prowadzenie programów pro-
zdrowotnych związanych z utrzymywaniem odpowiedniej masy ciała jest fakt, że osoby 
z nadmierną wagą określają potencjalne zmiany w tym zakresie (tzn. redukcję wagi) jako 
istotne (81%). Aż 35% stwierdza, że takie zmiany byłyby dla nich bardzo ważne. Należy 
więc zakładać, że wszelkie akcje, czy to o charakterze informacyjnym, czy o charakterze 
promocji zdrowia powinny spotkać się ze znacznym zainteresowaniem tej grupy.
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