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Streszczenie  

Zjawiskiem coraz bardziej istotnym we współczesnym świecie staje się problematyka 

zdrowia oraz przeciwdziałania jego zagrożeniom. Dlatego też, rośnie zainteresowanie 

przygotowaniem młodego pokolenia do dbałości o własne zdrowie i do aktywnego działania 

na rzecz zdrowia publicznego. Utrzymanie dobrego zdrowia jest złożonym procesem, 

znaczące więc jest upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz podnoszenie świadomości 

zdrowotnej, gdyż zachowania prozdrowotne są bezpośrednim czynnikiem determinującym 

dobre samopoczucie człowieka. 

Niniejsza praca stanowi analizę wybranych zachowań zdrowotnych studentów uczelni 

z Suwałk, Grodna i Lwowa prowadzonych w trakcie działań Programu Prozdrowotnego 

PWSZ realizowanego w latach 2013-2016, który został  zatwierdzony 27 sierpnia 2013 roku 

Uchwałą Nr 44/2013 Senatu PWSZ w Suwałkach oraz zgodą R-I-002/128/2015 Komisji 

Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 30.04.2015 roku. 

Prace badawcze prowadzono w trzech obszarach: odżywianie, aktywność fizyczna i 

radzenie sobie ze stresem. Celem głównym była analiza wiedzy i określenie zachowań 

prozdrowotnych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. 

Szczepanika w Suwałkach, Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w 

Grodnie oraz Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniel Halickiego, 

jak też ich ewaluacja prowadzona w ramach wdrożonego Programu Prozdrowotnego. 

Badaniami objęto grupę studentów pierwszych roczników i łącznie przez 3 lata ankietowano 

2523 studentów.  

Badania wykonano we współpracy z Fundacją Edukacji i Nauki w Białymstoku 

systemem internetowym LimeSurvey, z zastosowaniem kwestionariusza ankiety w trzech 

językach: polskim, białoruskim i ukraińskim oraz wykorzystaniem Międzynarodowych 

Zespołów Wirtualnych Badawczych. 

Wyniki badań pozwoliły na: 1) poznanie postaw prozdrowotnych studentów. 2) 

Studenci badanych uczelni znają zasady zdrowego odżywiania się, jednak nie stosują ich zbyt 



sumiennie. Młodzież z Suwałk deklaruje zdrowe odżywianie na poziomie bardzo dobre –

41,7%, Grodna - 25,6%, zaś respondenci ze Lwowa – 22%. Określono, że najbardziej 

wspólnym czynnikiem w badanych ośrodkach był wzrost wartości dotyczącej reguł 

racjonalnego sposobu odżywiania, który korelował z  poziomem aktywności fizycznej 

studentów oraz zmniejszeniem się natężenia stresu. 3) Ustalono, iż 60,3% Suwalczan, 45,3% 

badanych z Grodna oraz 67,7% ankietowanych ze Lwowa podaje, że stara się odżywiać 

zdrowo, ale nie zawsze im się to udaje.  Wśród ankietowanych największą różnicę stanowiło 

sporadyczne spożywanie produktów niezdrowych przez studentów z Grodna, zaś częstsze, niż 

w pozostałych grupach spożywanie produktów zalecanych przez Piramidę Zdrowego 

Żywienia i Aktywności Fizycznej oraz zwiększone wykazywanie narażenia na stres i 

zaburzenia senne. 4) Wdrożony z sukcesem Program Prozdrowotny z każdym rokiem 

pozytywnie wpływał na aktywność fizyczną oraz samoocenę zdrowia i racjonalny sposób 

odżywiania studentów. Wyprowadzono wniosek, że aktywność fizyczna studentów zmieniała 

się w analizowanym okresie. Wzrosła procentowo grupa studentów ze Lwowa ćwiczących 

codziennie do 11,3%.  Odsetek studentów z Suwałk w ogóle nie ćwiczących utrzymywał się 

na poziomie 7% , a odsetek młodzieży ze Lwowa ćwiczącej kilka razy w tygodniu wynosi 

50%. 5) Wyniki ankiety ewaluacyjnej potwierdzają, że zadania realizowane w ramach 

Programu Prozdrowotnego  miały pozytywny wpływ na kształtowanie świadomości 

studentów dotyczącej zdrowia i zmianę zachowań na prozdrowotne oraz wskazują na 

konieczność dalszej ich kontynuacji. 

 


