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Autorzy badania 



Autorzy badania 

• Badanie Zwyczaje zdrowotne mieszkańców Trójmiasta 
przeprowadzone zostało przez Pracownię Realizacji Badań 
Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 3-18 
września 2011 roku na zlecenie Centrum Medycznego 
ENEL-MED 
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O Centrum Medycznym ENEL-MED 

• Centrum Medyczne ENEL-MED istnieje od 1993 roku 

  

• Na sieć medyczną ENEL-MED składają się samodzielne wieloprofilowe oddziały, 
szpital oraz oddziały i pracownie diagnostyczne:   

• Warszawa 

• Łódź  

• Kraków  

• Poznań 

• Wrocław 

• Lublin 

• Łomża 

• Mielec 

• Wołomin  

• Konin 

  

• Oferta Centrum obejmuje opiekę medyczną dla klientów korporacyjnych (system 
abonamentowy) oraz klientów indywidualnych (w ramach komercyjnych ubezpieczeń 
zdrowotnych lub współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia)  
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Metodologia 



Metodologia  
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• Metoda badań PAPI - bezpośredni wywiad 
kwestionariuszowy (rozmowa twarzą w twarz ankietera  z 
respondentem) przeprowadzony przy użyciu formularza 
zawierającego 51 pytań zamkniętych w mieszkaniu 
respondenta. Średnia długość wywiadu ok. 25 minut 

 

• Badana populacja mieszkańcy Trójmiasta (proporcjonalnie 
Gdańsk, Gdynia, Sopot) w wieku 20-65 lat, aktywni 
zawodowo, pracujący min. 30 godzin tygodniowo 

 

• Próba badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej 
próbie 500 mieszkańców Trójmiasta  

 

  

 

 



Wyniki badania 

• 3 kategorie pytań: 

 

• Nawyki dotyczące żywienia i trybu życia  

 Respondenci odpowiadali na pytania dot. zwyczajów żywieniowych, stosowania 

diet, spożywania produktów typu fast food, palenia papierosów, picia alkoholu, 
rodzajów i częstotliwości podejmowania aktywności fizycznej, odczuwania i 
radzenia sobie ze stresem oraz oceny stanu zdrowia i przebytych chorób  

 

• Stosunek do badań profilaktycznych 

 Pytania dot. wykonywania najważniejszych badań profilaktycznych i wizyt 
lekarskich (obejmujących zarówno wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, jak i 

specjalistów) oraz częstotliwości rezygnacji z wizyt u specjalisty mimo choroby  

 

• Korzystanie z opieki medycznej  

 Respondenci byli pytani o korzystanie z odpłatnej opieki medycznej: najczęściej 
wybierane rodzaje płatnych usług medycznych oraz opinie na temat 
abonamentów jako korzyści pozapłacowych 
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Mieszkańcy Trójmiasta o… 

swoim stylu życia 



Stres nasz powszedni… 

• Aż 1/3 badanych codziennie lub niemal codziennie jest 

narażonych na stres  

• Tylko co 10. z respondentów twierdzi, że nigdy go nie odczuwa 

• Poczucie stresu zmniejsza się z wiekiem – napięcia zupełnie nie 

odczuwa jedynie 7 proc. osób poniżej 35. roku życia i aż dwa 

razy tyle badanych po pięćdziesiątce  

• Kobiety odczuwają stres zdecydowanie częściej niż mężczyźni – 

do silnych emocji i częstego stresu przyznaje się 37 proc. pań 

i mniej niż 1/3 panów  
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… nie taki straszny 

5 najczęściej wymienianych czynników niwelujących stres 
 

1. Spacer (46 proc.) 

2. Sen (39 proc.) 

3. Rozmowa z bliskimi (39 proc.) 

4. Oglądanie telewizji (30 proc.) 

5. Sport (29 proc.) 
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Nieaktywny jak… mieszkaniec 
Trójmiasta? 

• Aż 1/4 Gdańszczan, Gdynian i Sopocian w ogóle nie uprawia 

sportu (podobną niechęć do aktywności wykazuje 16 proc. 
mieszkańców Łodzi, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia) 

• Zaledwie co 5. codziennie lub kilka razy w tygodniu znajduje 

czas na aktywność fizyczną (w przypadku pozostałych miast – aż 

1/3) 

• Najwięcej osób (30 proc.) sport uprawia kilka razy w miesiącu 

• Co więcej, mieszkańcy Trójmiasta niechętnie spacerują – kilka 

razy w tygodniu na spacer znajduje czas zaledwie 1/3 z nich (w 

pozostałych dużych miastach – 42 proc.)  
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Modelowy sportowiec to młody 
mężczyzna  

• Pod względem aktywności fizycznej minimum raz w 

tygodniu panowie (23 proc.) wyprzedzają panie (17 
proc.) 

• Uprawianie sportu bezpośrednio wiąże się też z wiekiem 

– Do regularnej aktywności przyznaje się 1/4 osób 

miedzy 20. a 35. rokiem życia, ale co 5. – po 

pięćdziesiątce 

– Wśród osób w najstarszej grupie wiekowej aż 41 proc. 
w ogóle nie uprawia sportu (z podobną postawą mamy 

do czynienia jedynie w przypadku co 10. młodego 

mieszkańca Trójmiasta) 
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Alkohol mamy we krwi 

• 12 proc. respondentów pije alkohol kilka razy w tygodniu 

 

– Po alkohol zdecydowanie częściej sięgają mężczyźni – kilka 

razy w tygodniu lub częściej alkohol pije co 5. mężczyzna 

oraz 5 proc. kobiet 

– Wśród kobiet jest zdecydowanie częściej zdarza się także 

abstynencja (18 proc. w porównaniu do 7 proc. wśród 

mężczyzn) 

– Co 10. badany w ogóle nie spożywa napojów alkoholowych 
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Życie w oparach dymu  

• Co 3. mieszkaniec Trójmiasta pali 

– Po papierosa najchętniej sięgają mężczyźni – 35 
proc., rzadziej robią to kobiety (2 na 10) 

– Najwięcej osób palących jest wśród osób do 50. roku 

życia (29 proc.) – po pięćdziesiątce odsetek palaczy 

nieznacznie zmniejsza się (1/4) 

– Mniej palaczy jest także wśród osób z wyższym 

wykształceniem (26 proc.) niż z wykształceniem 

najwyżej średnim (31 proc.) 
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Mieszkańcy Trójmiasta o… 

o tym, co jedzą 



Zwyczaje żywieniowe 

• Podobnie jak w przypadku mieszkańców pozostałych 
dużych miast, istnieje wyraźny rozdźwięk między chęcią 
przestrzegania, a realizacją zdrowych zachowań w obszarze 
żywienia 

• Choć znaczna część respondentów przyznaje się do 
przestrzegania diety… 

– …co 5. po owoce i warzywa sięga rzadziej niż 

raz dziennie…  

– …co 2. codziennie je słodycze… 

– …a co 3. uważa, że prawdziwy obiad musi 

zawierać mięso 
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Późno jedzą i podjadają 

• Panowie zdecydowanie częściej niż panie jedzą przed snem: z 

uczuciem sytości lubi zasypiać 37 proc. mężczyzn i 28 
proc. kobiet 

• Mężczyźni zdecydowanie częściej (ponad połowa) niż kobiety 

(35 proc.) przyznają się do spożywania słodzonych napojów 

gazowanych   

• Wyraźna dysproporcja istnieje w przypadku spożywania mięsa – 

tylko 20 proc. kobiet i aż dwa razy tyle mężczyzn nie 

wyobraża sobie jarskiego głównego posiłku   

• Kobiety wypadają gorzej niż mężczyźni w kwestii podjadania 
między posiłkami i picia kawy, choć różnice sięgają tu kilku 
punktów procentowych  
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Zdrowa dieta? Nie na Pomorzu! 

• Rezygnujemy ze śniadań, nie jemy owoców  
i warzyw, za to często sięgamy po przekąski i 
sztuczne napoje: 

• Co 5. mieszkaniec Trójmiasta po owoce  

i warzywa sięga rzadziej niż raz dziennie – tyle samo 
osób deklaruje, że zdarza się im zapomnieć  
o śniadaniu 

• 4 na 10 osób kilka razy w tygodniu pije napoje 

gazowane lub wody smakowe, 1/3 podjada (np. 

batoniki czy chipsy) między posiłkami, a połowa 

minimum raz dziennie je coś słodkiego 
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Z jednej strony dieta… 

• Niemal co 3. badany w ciągu ostatniego roku 
zdecydował się na przestrzeganie diety 

• Amatorkami diet są w większości kobiety oraz osoby 
poniżej 35. roku życia  

• Nieznacznie częściej chętniej odchudzają się też osoby z 
wyższym wykształceniem 

• Dominują diety odchudzające (blisko połowa) lub tzw. 
zdrowe diety (37 proc.) 

• 14 proc. osób stosuje dietę wynikającą z choroby 
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… a z drugiej fast food 

• 30 proc. mieszkańców Trójmiasta w ogóle nie je fast 

foodów (hamburger, hot-dog, zupka w proszku, pizza, 
frytki) – choć stanowią oni mniejszość, jest ich znacznie 

więcej, niż w pozostałych dużych miastach Polski (17 
proc.) 
– „Szybkie jedzenie” bardziej popularne jest wśród mężczyzn niż 

wśród kobiet – kilka razy w miesiącu lub częściej fast foody 

spożywa 1/3 panów i  1/5 pań 

– 3 proc. badanych je fast foody co najmniej raz w tygodniu 

– Aż 59 proc. osób powyżej 50. roku życia w ogóle nie 

spożywa „szybkich potraw” 

 www.enel.pl 



 www.enel.pl 

 Centrum Medyczne ENEL-MED 
 

Mieszkańcy Trójmiasta o… 

o swoim zdrowiu 



Czujemy się zdrowo… 

• 9 proc. mieszkańców Trójmiasta uważa, że ich stan 

zdrowia jest zły lub bardzo zły 

• Większość (91 proc.) jest zdania, że ich stan zdrowia jest 

dobry lub bardzo dobry  

• Zdrowie pozytywnie częściej oceniają kobiety (93 proc. 
badanych) niż mężczyźni (88 proc.)  

• 1/3 badanych nie chorowała w ogóle w ubiegłym roku, a 

36 proc. respondentów zachorowało raz w roku   
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… więc się nie badamy 

• Morfologię raz na rok lub częściej wykonuje 44 proc. 
mieszkańców Trójmiasta 

• Zdecydowanie rzadziej (1/3) z taką samą częstotliwością 

wykonuje się badanie poziomu cukru we krwi   

• Prześwietlenie RTG płuc wykonywane jest najczęściej 
rzadziej niż raz na dwa lata  

• Większość badanych mężczyzn (68 proc.) nigdy nie 

miała badania prostaty, a aż 7 proc. kobiet nigdy nie była 

poddawana badaniu cytologicznemu (dla porównania: w Łodzi, 

Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie badaniu prostaty nigdy nie 
poddawała się połowa panów – kobiety, które nigdy nie poddawały się 
cytologii pochwy stanowiły mniej niż 1 proc.)* 
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*niezależnie od rodzaju badania (badanie prostaty, cytologia pochwy, przegląd stomatologiczny, 
RTG płuc, badanie kału i moczu, pomiar cholesterolu i ciśnienia, poziom cukru we krwi, 
morfologia),  mieszkańcy Trójmiasta badają się rzadziej niż mieszkańcy pozostałych dużych 
miast  
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Dekalog zdrowego trybu życia  



Dekalog zdrowia  
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Mieszkańcy Trójmiasta o… 

o opiece medycznej 



Do lekarza dwa razy w roku 

• Do lekarza POZ badani najczęściej (28 proc.) chodzą raz 

na rok (mieszkańcy pozostałych dużych miast: raz na pół roku) 

• Z wizyt u lekarzy zdecydowanie częściej korzystają kobiety 
niż mężczyźni 

– Minimum raz na pół roku lekarza POZ odwiedza 

61 proc. pań i 43 proc. panów  

– Do specjalisty raz na pół roku chodzi 56 proc. 
kobiet i 37 proc. mężczyzn 

• Aż 7 na 10 badanych mieszkańców największych polskich 

miast przyznało się do rezygnacji z wizyty lekarskiej mimo 
choroby 
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Płatne usługi? Czemu nie? 

• Prawie połowa badanych korzysta z odpłatnych usług 

medycznych 

– Z płatnej służby zdrowia zdecydowanie częściej 

korzystają kobiety (56 proc.) niż mężczyźni 

(38 proc.) 

• Największą popularnością wśród płatnych usług cieszą się: 

– Wizyty u stomatologa (korzysta z nich 72 proc. 
badanych) 

– Wizyty u ginekologa (1/3), okulisty (29 proc.) 
i internisty (28 proc.) 

– Analizy laboratoryjne (płatnie wykonuje je 1/4 
badanych) 
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Opieka medyczna najważniejsza dla 
pracowników  

• Prywatna opieka medyczna jest najbardziej cenioną 
dodatkową korzyścią pozapłacową – jako najlepszą 
opcję wymienił ją najwyższy odsetek badanych 

• Abonamenty medyczne wyprzedzają takie świadczenia jak: 

–  dofinansowanie kształcenia,  

–  samochód służbowy,  

–  dopłaty do zajęć sportowych,  

–  firmowe laptopy i telefony komórkowe  

–  bilety na imprezy kulturalne   
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Dziękujemy za uwagę! 


