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STRESZCZENIE 

Stan zdrowia człowieka w około 50% zależny jest od stylu życia, na który składają się 

m.in. zachowania zdrowotne. Modyfikując styl życia można uniknąć zachorowań i 

przedwczesnych zgonów. Istotnym elementem zapobiegania chorobom jest profilaktyka 

rozumiana, jako podtrzymywanie i wzmacnianie zdrowia między innymi poprzez 

wykonywanie badań służących kontroli i ocenie stanu zdrowia lub wczesnego wykrywania 

schorzeń. Stale udoskonalane metody diagnostyczne pozwalają obecnie na wykrycie choroby 

w jej wczesnym stadium, wówczas, gdy człowiek nie odczuwa jeszcze konkretnych 

dolegliwości. Często nawet niewielkie odchylenia od przyjętych norm mogą być istotnym 

elementem ostrzegania przed potencjalnie rozwijającym się schorzeniem.  

 Ważnym aspektem pracy było przejście od badań regionalnych do 

międzynarodowych. Transgraniczne położenie PWSZ w Suwałkach stwarza możliwość 

dokonania porównania postaw prozdrowotnych, w tym podejmowanie działań 

profilaktycznych, studentów wybranych Uczelni pogranicza: Państwowego Uniwersytetu im. 

Janki Kupały w Grodnie (Białoruś) oraz Uniwersytetu Medycznego we Lwowie (Ukraina), w 

ramach wspólnych międzynarodowych badań i programów o charakterze profilaktycznym.  

 „Program prozdrowotny na lata 2013-2016”, realizowany od 2013 roku w suwalskim 

PWSZ, został zatwierdzony przez Senat Uczelni Uchwałą Nr 44/2013 w dniu 27 sierpnia 

2013r., natomiast badania prowadzono po uzyskaniu zgody R-I-002/128/2015 Komisji 

Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 30.04.2015r. Badania 

przeprowadzono we współpracy z Fundacją Edukacji i Nauki w Białymstoku. Kwestionariusz 

ankiet on-line był w trzech językach: polskim, białoruskim oraz ukraińskim. W badaniach 

wykorzystano internetowy system ankiet LimeSurvey i Międzynarodowe Wirtualne Zespoły 

Badawcze. Łącznie ankietowano 2585 studentów z trzech wybranych Uczelni.  

 W pracy określono, jakie badania profilaktyczne są wykonywane przez studentów 

pogranicza i w związku z tym, jakie grupy zwiększonego ryzyka chorób cywilizacyjnych 

można przewidzieć. 1) Zbadano, że studenci najczęściej wykonują badania typu: wizyta 

kontrolna u stomatologa (94,3%); pomiar masy ciała/wzrostu (89,9%); morfologia krwi 

(84,2%); badanie ogólne moczu (84,2%); pomiar ciśnienia tętniczego krwi (84,7%). Z kolei 

najrzadziej wykonują: poziom cholesterolu/trójglicerydów (57,7% wykonuje; 42,3% nie 

wykonuje); poziom cukru we krwi (71,9% wykonuje; 28,1% nie wykonuje). Wśród 

ankietowanych można przewidzieć przynależność do zwiększonej grupy ryzyka chorób 



cywilizacyjnych, jakimi są: schorzenia układu krążenia oraz cukrzyca. 2) Występuje korelacja 

pomiędzy samooceną stanu zdrowia a udziałem w badaniach profilaktycznych. Lepsza 

samoocena zdrowia (korelacja dodatnia) wpływa na wykonywanie następujących badań i 

wizyt kontrolnych: wizyty kontrolne u stomatologa; kontrola masy ciała/wzrostu; cytologia; 

Usg narządu rodnego, samobadanie piersi oraz profesjonalne badanie piersi przez lekarza 

ginekologa/położną. 3) Studenci w niewielkim zakresie deklarują znaczenie stosowania przez 

nich profilaktyki zdrowotnej (tylko 11,0% zakreśliło jej znaczenie w utrzymaniu dobrego 

stanu zdrowia). Może to wywierać wpływ na ogólnie niską częstotliwość wykonywanych 

badań i wizyt kontrolnych. 4) Analizując zmiany zachodzące w zakresie wykonywania badań 

i wizyt kontrolnych po trzy- letnim cyklu kształcenia (studenci I a następnie III roku) 

określono w jakom stopniu prowadzone działania w ramach „Programu Prozdrowotnego na 

lata 2013-2016” wpłynęły na częstotliwość wykonywanych badań. Działania z zakresu 

utrzymania i kontroli stanu jamy ustnej wywarły wpływ pozytywny na częstotliwość wizyt 

kontrolnych wśród badanych studentów, ponieważ zmniejszyła się liczba studentów III roku 

niewykonujących badania (z 4,4%; do 3,6%) – wpłynęły na to działania w ramach akcji Dzień 

Profilaktyki Stomatologicznej. Morfologia krwi – zmniejszyła się na III roku liczba osób 

nigdy niewykonujących badania do 24,8% z 35,3% na I roku. Wskazuje to na pozytywny 

wpływ działań w zakresie propagowania honorowego dawstwa krwi, akcji w zakresie 

szukania dawcy szpiku czy profilaktyki schorzeń nowotworowych. Wykonywanie badania 

ogólnego moczu – zmniejszyła się, na III roku studentów niewykonujących tej analizy było 

24,0% wobec I roku 27,0%. Pomiar poziomu cukru we krwi jest badaniem znacznie 

popularniejszym wśród studentów III roku, niż I, liczba osób niewykonujących tego typu 

analizy zmniejszyła się na III roku o 10,5%. To efekt działań o charakterze promującym 

pomiar poziomu cukru we krwi, akcje: Światowy Dzień Rzucania Palenia, Europejski Dzień 

Walki z Rakiem Piersi, Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem, Światowy Dzień Zdrowia. 

Studenci III roku w niewielkim zakresie, ale częściej niż na I roku wykonują kontrole masy 

ciała/wzrostu – wskazywanie, jako czynniki ryzyka np. cukrzycy, chorób nowotworowych, 

podczas działań w ramach Światowego Dnia Zdrowia, Międzynarodowego Dnia Walki z 

Rakiem. Samobadanie piersi częściej wykonują studentki III roku – wpływ edukacji 

(nauczanie samobadania piersi) w zakresie akcji Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem, 

Europejski Dzień Walki z Rakiem. Wykazano, że działania prowadzone w ramach „Programu 

Prozdrowotnego na lata 2013-2016” wzmocniło wiedzę studentów z zakresu wagi działań 

profilaktycznych w budowie zdrowia. Efektem praktycznym dysertacji będzie opracowanie, a 

następnie wdrożenie celowanego „Programu Prozdrowotnego na lata 2016-2019” dla Uczelni 

pogranicza.  

 


