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Styl ¿ycia i zachowania prozdrowotne
polskich pracowników budowlanych
– wyniki badañ w³asnych
Fot. Tund/Bigstockphoto

Wstêp

Styl ¿ycia ma istotne znaczenie dla poprawy oraz utrzymania dobrego stanu zdrowia. G³ównym
celem artyku³u jest przedstawienie wybranych elementów stylu ¿ycia (tj. samooceny stanu zdrowia,
sposobu ¿ywienia, palenia tytoniu, spo¿ywania alkoholu, u¿ywania narkotyków i podejmowania
KU^caXYļMSPSdcMdXOTWýŜMdcdXdK^\_NXSYXcMRaL_NYaXSM^aSOadKVOŜXYļMSYNaSOU_7K^O\SKĥ_
NYKXKVSdcNY]^K\MdcĥcacXSUSLKNKħZ\dOZ\YaKNdYXcMRXKZ\dOĥYWSOS\YU_aļ\¸N 
mê¿czyzn zatrudnionych w budownictwie. Oceny stylu ¿ycia dokonano przy pomocy kwestionariusza
YZ\KMYaKXOQYXKZY^\dOLcLKNKXSKKKU^caXYļMSPSdcMdXOTddK]^Y]YaKXSOW7SýNdcXK\YNYaOQY
5aO]^SYXK\S_]dK+U^caXYļMS0SdcMdXOT
Wiek by³ czynnikiem, który ró¿nicowa³ w sposób istotny statystycznie niektóre elementy stylu ¿ycia
badanych mê¿czyzn. Pracownicy 50+ istotnie gorzej oceniali swój stan zdrowia, pope³niali najwiêcej
LĥýN¸aŜcaSOXSYacMRK^KUŜOacZKVKVSXKTaSýMOTZKZSO\Y]¸aNdSOXXSO8KTMdýļMSOT]ZYŜcaKVSKVUYRYV
Y\KdaXKTaSýU]dcMRSVYļMSKMRTONXY\KdYaYZ\KMYaXSMcVO^XSXK^YWSK]^aļ\¸NZ\KMYaXSU¸a
20-22-letnich zaobserwowano najmniejszy odsetek osób siêgaj¹cych po mocne alkohole, ale za to
najwiêkszy odsetek - u¿ywaj¹cych narkotyki.
=ĥYaKUV_MdYaO$]^cVŜcMSKKU^caXYļëPSdcMdXKZ\KMYaXSMcL_NYaXSM^aK

Lifestyle and pro-health behaviors of Polish construction workers – original research results
Life style is important in both improving and maintaining good health. The main goal of the article is to show
selected elements of life style (i.e., self-evaluation of health, eating habits, smoking, drinking, drug use and
physical activity) of male construction workers depending on their age. The analysis is based on the results of
research conducted in 2014-2015 among 600 men employed in the construction industry in Poland. Their life
]^cVOaK]O`KV_K^ONaS^RK[_O]^SYXXKS\ONO`OVYZON]ZOMSPSMKVVcPY\^RS]]^_NcaRO\OK]^ROS\ZRc]SMKVKM^S`S^c
was evaluated with the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Age was a statistically significant
PKM^Y\NSPPO\OX^SK^SXQ]YWOOVOWOX^]YP^ROZK\^SMSZKX^]oVSPO]^cVO/WZVYcOO]KQONMYX]SNO\ON^ROS\
health to be significantly worse, made more dietary mistakes and smoked more cigarettes per day than any
Y^RO\Q\Y_Z9X^ROY^RO\RKXNpcOK\YVN]N\KXUKVMYRYVWY\OP\O[_OX^VcKXNSXVK\QO\[_KX^S^SO]^RKX
the other age groups, whereas 20–22-year-olds drank less strong spirits and were more likely to use drugs.
5OcaY\N]$VSPO]^cVOZRc]SMKVKM^S`S^cMYX]^\_M^SYXaY\UO\]

Wyniki ró¿nych badañ dowodz¹, ¿e na
zdrowie cz³owieka w najwiêkszym stopniu
(ok. 53%) wp³ywaj¹ styl ¿ycia i tzw. zachowania prozdrowotne [1-2]. Styl ¿ycia ma
istotne znaczenie dla poprawy oraz utrzymania
dobrego psychofizycznego stanu zdrowia –
daĥK]dMdK a UYX^OUļMSO Z\YPSVKU^cUS MRY\¸L
sercowo-naczyniowych.
W literaturze przedmiotu obserwujemy
szereg definicji pojêcia „styl ¿ycia”. W zaVOŜXYļMS YN UYXMOZMTS S ^OY\SS aONĥ_Q U^¸\OT
s¹ przytaczane, czêsto inaczej interpretuje
siê je w odniesieniu do zdrowia publicznego
S Z\YWYMTS dN\YaSK K SXKMdOT a UYX^OUļMSO
socjologicznym.
Jedn¹ z najbardziej rozpowszechnionych
jest definicja pochodz¹ca z 1974 r., zawarta
w tzw. raporcie Lalonda, wed³ug której styl
¿ycia to „zbiór decyzji podejmowanych przez
jednostki, które wp³ywaj¹ na ich zdrowie, nad
którymi jednostki maj¹ wiêksz¹ lub mniejsz¹
UYX^\YVý jn 4ONXé d MdýļMSOT Mc^YaKXcMR
polskich definicji, jest natomiast ta, w której
YU\OļVYXY]^cVŜcMSKTKUY$idO]Z¸ĥMYNdSOXXcMR
zachowañ charakterystycznych dla danej
dLSY\YaYļMSV_LTONXY]^USnEG-dýļMSéa]Z¸VXé
wielu ró¿nych definicji jest z kolei stwierdzenie, ¿e „zachowania prozdrowotne s³u¿¹
wspieraniu zdrowia, zapobieganiu chorobie
oraz wspomaganiu powrotu do zdrowia” [4].
Lista zachowañ prozdrowotnych jako takich
jest zró¿nicowana, niemniej jednak, zdaniem
aSýU]dYļMSOU]ZO\^¸aW¸aSéMYXSMRXKVOŜc
braæ pod uwagê cztery podstawowe, zwi¹zane
ze zdrowiem: odpowiedni¹ dietê (wyj¹wszy
KVUYRYVKU^caXYļëPSdcMdXéZKVOXSO^c^YXS_
i konsumpcjê alkoholu.
W budownictwie niezmiennie od lat ob]O\a_TO ]Sý ac]YUS a]UKŚXSU acZKNUYaYļMS
Wed³ug najnowszych danych GUS, w 2015 r.
wypadkom przy pracy uleg³o w nim 5776 osób,
w tym 84 – wypadkom ciê¿kim, a 69 – wypad-

BP 12/2017

13

0,7% 0,5%

1,2%

60

40

ř\¸NĥY^_SNKVOT$YZ\KMaĥK]XO

48,3%

50

≤18,5 (niedowaga)

39%

18,5-24,99 (waga prawidłowa)
36,8%

31,8%

29,5%

31,2%

30

25-29 (nadwaga)

19,8%

17,5%

20

I stopień otyłości (30-34,99)

13,3%

10,7%
10

II stopień otyłości (35-39,99)
52,3%

0,5%
20-22 LATA
Bardzo dobry stan zdrowia

UYWļWSO\^OVXcWEG:\KMYaXSMcL_NYaXSMtwa to równie¿ osoby, których styl ¿ycia budzi
wiele zastrze¿eñ. Wed³ug najnowszych danych, pochodz¹cych z „Diagnozy spo³ecznej”,
YL]O\a_TO]Sýaļ\¸NXSMRXKTacŜ]dcYN]O^OU
osób pal¹cych tytoñ (60%) oraz dotkniêtych
problemem alkoholowym, a tak¿e znaczny
YN]O^OU Y]¸L WKTéMcMR Z\YLVOW d Y^cĥYļMSé
(ponad 60%). Jest to równie¿ grupa zawoNYaKaļ\¸NU^¸\OTYL]O\a_TO]SýXKTacŜ]dc
odsetek osób niewykszta³conych (mniej ni¿ 11
lat nauki) oraz najmniej zadowolonych z wykonywanej przez siebie pracy [6].
Celem artyku³u jest prezentacja, na podstawie wyników badañ w³asnych, wybranych
elementów stylu ¿ycia i zachowañ prozdrowotnych mê¿czyzn zatrudnionych w budowXSM^aSO K a ]dMdOQ¸VXYļMS acUKdKXSO \¸ŜXSM
pomiêdzy trzema grupami wiekowymi.

Materia³ i metoda badawcza
Badania przeprowadzono metod¹ sonda¿u diagnostycznego. Dokonano losowania
kwotowo-celowego, w którym kwoty wyznaczone zosta³y poprzez wiek pracowników
budownictwa. Dobór próby by³ równomierny
w kategoriach wiekowych: 20-22 lata, 30-32
lata oraz powy¿ej 50. roku ¿ycia.
Badaniami objêto 600 zatrudnionych w buNYaXSM^aSOWýŜMdcdXaaSOU_ VK^Eļ\ONnia ± odchylenie standardowe: 34,9 (13,7)
\YU_%ac]YUYļëMSKĥK$! ! MW%WK]K
MSKĥK$ "!  UQGAļ\¸N _MdO]^XSU¸a
badañ znalaz³o siê 207 osób w wieku 20-22 lat
(34%), 197 osób w wieku 30-32 lat (32,7%)
oraz 196 osób powy¿ej 50. roku ¿ycia (32,5%).
ASýU]dYļë LKNKXcMR WSKĥK acU]d^KĥMOXSO
ļ\ONXSO "KMdýļëTONcXSOZYN]^KaYaO
(24%). Ponad 42% badanych stanowi³y osoby
w zwi¹zku ma³¿eñskim, 32,4% – samotne,
22,8% – pozostaj¹ce w zwi¹zku partnerskim
S!pYaNYaSKĥO+XKVSdKacXSU¸aa]UKŚnika masy cia³a BMI wykaza³a, ¿e 36,8%
badanych mê¿czyzn mia³o prawid³ow¹ masê
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Rys. 2. Samoocena stanu zdrowia pracowników zatrudnionych w budownictwie w zaVOŜXYļMSYNaSOU_Zd 0,05)
0SQ=OVPO`KV_K^SYXYPMYX]^\_M^SYXaY\UO\]oROKV^RLcKQOZd 0.05)

cia³a, ponad 52% – nadwagê, a 9,2% – I lub II
]^YZSOħY^cĥYļMS\c]
Do oceny stylu ¿ycia badanych mê¿czyzn
wykorzystano kwestionariusz opracowany
na potrzeby badania, w którym ankietowani
udzielali informacji na temat: 1) samooceny
stanu zdrowia; 2) nawyków ¿ywieniowych
(m.in. liczby spo¿ywanych dziennie posi³ków
S SVYļMS ZĥcX¸a VSMdLc ZY\MTS ]ZYŜcaKXcMR
aK\dca S YaYM¸a ]ZYŜcaKXSK ļXSKNKXSK
s³odyczy oraz unikania podjadania pomiêdzy
posi³kami); 3) palenia tytoniu (liczby wypalanych dziennie papierosów); 4) spo¿ywania
KVUYRYV_ Mdý]^YļMS S \YNdKT_ ]ZYŜcaKXOQY
alkoholu, liczby spo¿ywanych jednorazowo
porcji); 5) u¿ywania narkotyków. W kwestionariuszu uwzglêdniono równie¿ pytania
o wiek, wykszta³cenie, status rodzinny oraz
dane antropometryczne.
.Y ]KWYYMOXc ZYdSYW_ KU^caXYļMS
fizycznej wykorzystano drug¹ wersjê MiêNdcXK\YNYaOQY5aO]^SYXK\S_]dK+U^caXYļMS
Fizycznej 3X^O\XK^SYXKV:Rc]SMKV+M^S`S^c;_
estionnaire – IPAQ) w polskim t³umaczeniu
E!G:YdaKVKYXXKYMOXýKU^caXYļMSPSdcMdXOT
podczas: pracy zawodowej poza domem,
przemieszczania siê miêdzy prac¹ a domem,
pracy w domu i/lub w ogrodzie i opieki nad
\YNdSXéY\KdKU^caXYļMS]ZY\^YaY\OU\OKMcTnej w czasie wolnym. Odpowiedzi na pytania
UaO]^SYXK\S_]dK NY^cMdéMO Mdý]^YļMS MdK]_
^\aKXSK S SX^OX]caXYļMS ac]SĥU_ PSdcMdXOQY
przeliczano zgodnie z protoko³em zawartym
w instrukcji IPAQ i przedstawiano w jednostkach MET/min w ci¹gu tygodnia.
Analiza statystyczna danych
Analiza statystyczna obejmowa³a wykonanie statystyk opisowych badanej grupy
p aK\^YļMS ļ\ONXSO WSXSWKVXO WKU]cWKVXO
oraz odchylenia standardowe (SD). Oceny
a]Z¸ĥdKVOŜXYļMSZYWSýNdcdWSOXXcWSNYUYXKXYdKZYWYMéYLVSMdOXSKa]UKŚXSUKUY\OVKMTS :OK\]YXK Z\dcTW_TéM ZYdSYW S]^Y^XYļMS

statystycznej: p d 0,05. Analizê statystyczn¹
danych wykonano przy u¿yciu pakietu SPSS15.

Wyniki badañ
Samoocena stanu zdrowia
Analiza wyników subiektywnej oceny stanu
dN\YaSK a]UKd_TO ŜO aSýU]dYļë WýŜMdcdX
oceni³a swoje zdrowie jako dobre (48,3%)
i bardzo dobre (31,2%). Otrzymane wyniki
ró¿nicowa³ w sposób istotny wiek badanych,
jako ¿e pracownicy w wieku 50+ rzadziej
ocenili swój stan zdrowia jako bardzo dobry,
ni¿ pracownicy m³odsi (p d 0,05), (rys. 2.).
Respondentów pytano równie¿ o wp³yw
ich stylu ¿ycia na stan zdrowia. Ka¿dy
z badanych móg³ wybraæ jedn¹ z odpowiedzi:
od „zdecydowanie tak” do „zdecydowanie nie”.
AYZSXSSaSýU]dYļMSLKNKXcMR!!SMR]^cV
¿ycia wp³ywa³ na ich stan zdrowia. Nie zgadza³o siê z tym 17,4% pracowników zatrudnionych
w budownictwie, a reszta nie mia³a na ten
^OWK^dNKXSK4OŜOVSa^cWUYX^OUļMSO_adQVýNnimy jednak wiek pracownika, to okazuje siê,
¿e najwiêkszy wp³yw stylu ¿ycia na stan zdroaSKdKYL]O\aYaKVSWýŜMdcŚXSaaSOU_
(80% pozytywnych opinii). Na drugim miejscu
uplasowali siê pracownicy w wieku 30-32 lat
(77,4% pozytywnych opinii), a najni¿ej ten
wp³yw ocenili pracownicy najm³odsi (74,6%
pozytywnych opinii).
=ZY]¸LŜcaSOXSK
W tab. 1. przedstawiono wyniki, dotycz¹ce
nawyków ¿ywieniowych pracowników uczestnicz¹cych w badaniach. Analiza tych danych
ZYdaKVK ]^aSO\NdSë ŜO ļXSKNKXSO MYNdSOXXSO
\KXYaNYW_]ZYŜcaKĥKaSýU]dYļëLKNKXcMR
KZYXKNZYĥYaKdXSMRXSOYQ\KXSMdKĥKSVYļMS
spo¿ywanych s³odyczy. Na unikanie podjadania
ZYWSýNdc ZY]SĥUKWS XKTMdýļMSOT a]UKdcaKVS
WýŜMdcŚXSaaSOU_VK^X]pXSOS]^Y^XO]^Ktystycznie). Prawie po³owa badanych spo¿ywa³a
trzy posi³ki dziennie. Jedynie 7,9% mê¿czyzn jad³o
wiêcej ni¿ 5 posi³ków dziennie, natomiast 10%

>KLOVK8KacUSŜcaSOXSYaOZ\KMYaXSU¸adK^\_NXSYXcMRaL_NYaXSM^aSOadKVOŜXYļMSYNaSOU_
>KLVO/K^SXQRKLS^]YPMYX]^\_M^SYXaY\UO\]LcKQO
Pytanie kontrolne
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Rys. 3. Palenie tytoniu przez pracowników budownictwa
0SQ=WYUSXQYPMYX]^\_M^SYXaY\UO\]

konsumowa³o 1-2 posi³ki dziennie. Ponad po³owa
badanych spo¿ywa³a jedn¹ porcjê owoców i/lub
warzyw dziennie, przy czym „porcja owoców”
\Yd_WSKXKLcĥKTKUYTONXYļ\ONXSOTaSOVUYļMS
jab³ko, a „porcja warzyw” oznacza³a tyle, ile „mniej
aSýMOTdWSOļMS]Sýa]dUVKXMOn8K^YWSK]^Z\KaSO
1/3 badanych nie spo¿ywa³a owoców i warzyw
a YQ¸VO 8KT\dKNdSOT ]ZYŜcaKVS TO WýŜMdcŚXS
z najstarszej grupy wiekowej.
=ZYļ\¸NQ\_ZcLKNKXcMRWýŜMdcdX
wypija³o dziennie 2-3 litry p³ynów, 32%: 1,5-2
litry, natomiast 24,4% – mniej ni¿ 1,5 l. Analiza wyników wskazuje, ¿e pracownicy 50+
istotnie rzadziej wypijali ponad 3 litry p³ynów
dziennie w porównaniu z m³odszymi kolegami
(p d 0,05).

U¿ywanie narkotyków
Na pytanie dotycz¹ce u¿ywania narkotyków pozytywnie odpowiedzia³o 27 pracowników zatrudnionych w budownictwie. Istotnie
MdýļMSOT^KUSOYNZYaSONdSa]UKdKVSZ\KMYaXSMc
20-22-letni (6,8%), w porównaniu do pracowników 50+ (1,5%) i 30-32-letnich (5%)
(p d 0,05).
+U^caXYļëPSdcMdXK3:+;

42%

30

10

MRYëXSOaSOVO\dKNdSOTZ\YMOX^YaYWýŜMdcŚXSaaSOU_VK^ :STéMcXKTMdýļMSOT
siêgali po piwo (50%), nieco rzadziej po wódkê
(30,8%), a sporadycznie po wino (13,8%).
Po mocne alkohole, typu wódka, w porównaniu z pozosta³ymi badanymi, istotnie rzadziej
(p d]SýQKVSWýŜMdcŚXSdXKTWĥYN]dOTQ\_Zc
aSOUYaOT:YXKNLKNKXcMR]SýQKĥYļ\ONXSY
po 3-4 porcje alkoholu w czasie spo¿ycia, 27%
spo¿ywa³o 1-2 porcje alkoholu, ale 23% nawet
5-6 porcji alkoholu jednorazowo1.
Ankietowanym zadano równie¿ pytanie, jak
czêsto spo¿ywali co najmniej 6 porcji alkoholu
przy jednej okazji. Ponad po³owa mê¿czyzn
spo¿ywa³a tak¹ liczbê porcji alkoholu rzadziej
ni¿ raz w miesi¹cu, 23% – raz w miesi¹cu,
a 8% – raz w tygodniu. Jak pokazuj¹ wyniki
LKNKħXKTMdýļMSOT V_LaSýMOTZY\MTSKVUYRYV_
jednorazowo spo¿ywali pracownicy w wieku
30-32 lat (11,2% – raz w tygodniu; 2,2% – codziennie lub prawie codziennie) (ns), (rys. 4.).

Na³ogowe palenie tytoniu
Na³óg palenia tytoniu w badanej populacji
pracowników budownictwa dotyczy³ ponad
dXSMR8KTMdýļMSOTZ\dcdXKaKVS]SýNY^OQY
pracownicy z najstarszej grupy wiekowej (rys.
 U^¸\dc TONXYMdOļXSO acZKVKVS XKTacŜ]dé
ļ\ONXSéVSMdLýZKZSO\Y]¸aNdSOXXSOp#]d^_U
ZYNMdK]QNcļ\ONXSKVSMdLKacZKVKXcMRZKZSOrosów przez wszystkich pal¹cych wynios³a 17
sztuk dziennie (SD = 7,46).

Ļ\ONXSO aK\^YļMS KU^caXYļMS PSdcMdXOT p
MKĥUYaS^OQY 7/>WSX^cNdSOħ Y\Kd aK\^YļMS
MET-min/tydzieñ – obliczone w odniesieniu
NYKU^caXYļMSPSdcMdXOTaZ\KMcdKaYNYaOT
ró¿ni³y siê istotnie statystycznie (p d 0,05)
w badanych grupach wiekowych. Najbardziej
KU^caXS a Z\KMc dKaYNYaOT LcVS WýŜMdcŚXS
a aSOU_  VK^K 3MR ļ\ONXSK aK\^Yļë
MET-min/tydzieñ wynosi³a 2888,6. Najmniej
aktywni w dziedzinie zwi¹zanej z prac¹ zawodow¹ byli pracownicy 50+ (2413,4 MET-min/
tydzieñ). Podobny kierunek zró¿nicowania
zaobserwowano w przypadku ca³kowitego
MET-min/tydzieñ w stosunku do czterech
dziedzin ³¹cznie. Najwy¿sz¹ ca³kowit¹ ak^caXYļë PSdcMdXé acUKdcaKVS Z\KMYaXSMc
w wieku 20-22 lat (5235,9 MET min/tydzieñ),
a najni¿sz¹ – pracownicy 50+ (3986,2 MET
min/tydzieñ) (p dAK\^YļMS7/>WSX
tydzieñ, dotycz¹ce przemieszczania siê z pracy
do domu i z powrotem, pracy w domu (i/lub
w ogrodzie) oraz rekreacji w czasie wolnym,
nie ró¿ni³y siê w sposób istotnie statystyczny
u badanych grup (tab. 2.).

Spo¿ywanie alkoholu
Na pytanie dotycz¹ce spo¿ywania alkoholu
prawie 67% ankietowanych odpowiedzia³o
ZYdc^caXSO8KTMdýļMSOT]ZYŜcaKVSQYZ\KMYanicy w wieku 30-32 lat (71,5%), a najrzadziej

1
Jedna porcja alkoholu rozumiana by³a jako jedna standardowa jednostka alkoholu (SJA) = jedno pó³litrowe piwo lub
du¿y kieliszek wina (o 12% stê¿eniu spirytusu etylowego
w napoju) lub 30 ml kieliszek wódki (40%).
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Omówienie wyników badañ
Zgodnie z danymi literaturowymi polscy
pracownicy budownictwa wykazuj¹ szereg
zachowañ antyzdrowotnych, a ich styl ¿ycia
budzi wiele zastrze¿eñ [6]. Za g³ówny cel
omawianych badañ przyjêto zatem poznanie
wybranych elementów stylu ¿ycia i zachowañ
Z\YdN\YaY^XcMRKa]dMdOQ¸VXYļMSacUKdKXSO
ró¿nic pomiêdzy trzema grupami wiekowymi
mê¿czyzn zatrudnionych w budownictwie.
Wyniki badañ epidemiologicznych w Polsce
a]UKd_TéXK^YŜOXKNaKQKSY^cĥYļë]^KXYaSé
du¿y problem zdrowotny w dzisiejszych czasach. Wed³ug GUS problemy z utrzymaniem
Z\KaSNĥYaOT WK]c MSKĥK WKTé MdýļMSOT WýŜMdcŚXSaļ\¸NU^¸\cMRYN]O^OUY]¸LdXKNaKQé
acXY]S ZYXKN  K d Y^cĥYļMSé " E"G
Z kolei z danych opublikowanych w „Diagnozie
]ZYĥOMdXOTnacXSUKŜO^YaĥKļXSOaL_NYaXSMtwie obserwuje siê du¿y odsetek (60%) osób
WKTéMcMRZ\YLVOWdXKNaKQéV_LY^cĥYļMSéE G
Wyniki badañ omawiane w artykule prezentuj¹
dane, które s¹ niestety zgodne z tym trendem.
Analiza wyników badañ dotycz¹cych
samooceny stanu zdrowia wykazuje, ¿e najgorzej swoje zdrowie ocenili starsi pracownicy
budownictwa. Wyniki s¹ tym samym zbie¿ne
z rezultatami badañ projektu „SHARE: 50+
w Europie” wskazuj¹cymi na to, ¿e pracownicy
50+ gorzej oceniaj¹ swój styl ¿ycia, zdrowie
i samopoczucie, zw³aszcza w porównaniu
NY]aYSMR\¸aSOļXSU¸adU\KT¸a?/AONĥ_Q
danych z tego raportu wynika, ¿e jedynie 7,3%
Polek i 8,1% Polaków oceni³o swój stan zdrowia
jako doskona³y/bardzo dobry; dla porównania
tak samo oceni³o swoje zdrowie 34,4% mê¿czyzn i 32,6% kobiet w wieku 50+ z Europy
Pó³nocnej oraz 26,6% mieszkañców i 21,6%
mieszkanek Europy Po³udniowej [9].
Analiza nawyków ¿ywieniowych badanych
WýŜMdcdX acUKdKĥK aSOVO XSOZ\KaSNĥYaYļMS
w ich sposobie od¿ywiania. Prawie po³owa
z nich spo¿ywa³a trzy posi³ki dziennie, zamiast
zalecanych 4-5 (wed³ug „Norm ¿ywienia dla
populacji polskiej – nowelizacja” [10]). Tym
samym odsetek osób spo¿ywaj¹cych 3 posi³ki
dziennie by³ du¿o ni¿szy ni¿ w: 1) badaniach
CBOS, wg których 82% badanych osób spo¿ywa³o 3 posi³ki dziennie i w 2) badaniach
Charzewskiej, wg których tak¹ liczbê posi³ków
spo¿ywa³o co najmniej 90% osób [11,12].
<¸aXSOŜ acXSUS LKNKħ NY^cMdéMO SVYļMS
spo¿ywanych warzyw i owoców wydaj¹ siê
byæ niepokoj¹ce. Zalecane spo¿ycie warzyw
w ci¹gu dnia wynosi 4 porcje, a owoców – 3
porcje dziennie, tak aby zapewniæ pokrycie
zapotrzebowania na witaminy, sk³adniki mineralne, w³ókno pokarmowe i antyoksydanty
[10]. Natomiast wyniki opisywanych w artykule
badañ w³asnych wskazuj¹, ¿e ponad po³owa
badanych mê¿czyzn spo¿ywa³a jedn¹ porcjê
owoców i warzyw dziennie, a prawie 1/3
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58,1%

55,6%
49%

19,4%

15,5% 14%
12,7%

23,8%25,4%

5,4%
NIGDY

RZADZIEJ NIŻ RAZ W
MIESIĄCU

20-22 lata

RAZ W MIESIĄCU

30-32 lata

11,2%

6,3%

RAZ W TYGODNIU

1,6% 2,1%
CODZIENNIE LUB
PRAWIE CODZIENNIE

Powyzej 50 lat

<c]-dý]^Yļë]ZYŜcaKXcMR V_LaSýMOTZY\MTSKVUYRYV_ZYNMdK]TONXOTYUKdTSadKVOŜXYļMSYNaSOU_Z\KMYaXSU¸a
zatrudnionych w budownictwie (jedna porcja = jedno pó³litrowe piwo lub du¿y kieliszek wina (o 12% stê¿eniu spirytusu
etylowego w napoju) lub 30 ml kieliszek wódki (40%)
0SQ0\O[_OXMcYPSX^KUOYP Y\WY\O_XS^]YPKVMYRYVK^K^SWOLcMYX]^\_M^SYXaY\UO\]oKQOYXO_XS^YPKVMYRYV
O[_KV]YXOZSX^YPLOO\KVK\QOQVK]]YPaSXOY\KWV]RY^YP`YNUK
>KLOVK+U^caXYļëPSdcMdXK7/>WSX^cNdZ\KMYaXSU¸adK^\_NXSYXcMRaL_NYaXSM^aSOadKVOŜXYļMSYNaSOU_8
>KLVO:Rc]SMKVKM^S`S^c7O^KLYVSM/[_S`KVOX^WSXaOOUYPMYX]^\_M^SYXaY\UO\]LcKQO8ZO\MOX^KQO
.dSONdSXcKU^caXYļMS
ÐdcMdXOT7/>WSX^cNd

Praca zawodowa

Przemieszczanie siê

Prace domowe, praca w ogrodzie, opieka nad rodzin¹

Rekreacja w czasie wolnym

-KĥUYaS^KKU^caXYļëÐdcMdXK

Badana grupa
20-22 lata
30-32 lata
Pracownicy 50+
Ogó³em
20-22 lata
30-32 lata
Pracownicy 50+
Ogó³em
20-22 lata
30-32 lata
Pracownicy 50+
Ogó³em
20-22 lata
30-32 lata
Pracownicy 50+
Ogó³em
20-22 lata
30-32 lata
Pracownicy 50+
Ogó³em

N
110
121
122
353
110
121
122
353
110
121
122
353
110
121
122
353
205
200
195
600

Statystyki opisowe
Ļ\ONXSK
2831,9*
2888,6*
2413,4*
2706,7
569,2
499,9
656,7
575,7
711,4
1005,5
798,3
842,2
930,8
793,7
788,6
834,7
5235,9*
4882,7*
3986,2*
4712,1

SD
1068,3
1068,2
1084,8
1092,4
753,9
574,9
719,7
686,3
862,2
1135,0
1132,8
1060,9
1117,3
1017,7
925,
1019,1
2724,4
2698,0
2272,9
2625,7

*Statystycznie istotne ró¿nice miêdzy pracownikami w wieku 50+ a pracownikami z grupy 20-22 lat i 30-32 lat (p d 0,05)

nie spo¿ywa³a ich w ogóle. Odsetek osób
spo¿ywaj¹cych warzywa i owoce rzadziej ni¿
raz dziennie by³ ni¿szy ni¿ w przypadku badañ
CBOS, w których wynosi³ on 60% [11].
ANKV]dOTUYVOTXYļMSYMOXSKXYSVYļë]ZYŜcwanych p³ynów, których zgodnie z zaleceniami
WýŜMdcŚXS ZYaSXXS acZSTKë MY XKTWXSOT 
litra dziennie [10]. Jak pokazuj¹ wyniki, jedyXSOacZSTKĥYa]UKdKXéNVK]SOLSOSVYļë
p³ynów. Jest to niepokoj¹ce, ze wzglêdu na to,

¿e pracownicy wykonuj¹cy pracê fizyczn¹
wymagaj¹ czêsto zwiêkszonej poda¿y wody.
Zapotrzebowanie na wodê wzrasta bowiem
Z\dc daSýU]dYXOT KU^caXYļMS PSdcMdXOT
a]dMdOQ¸VXYļMSa^ONcUSONcMdcXXYļMS\YLYcze wykonywane s¹ zarówno w warunkach
mikroklimatu gor¹cego, jak i zimnego [10].
Na³óg palenia tytoniu w badanej populacji
pracowników budownictwa dotyczy³ 40%
osób SMdýļMSOTac]^ýZYaKĥaļ\¸NXKT]^K\]dOT

grupy badanych. Du¿o wy¿szy odsetek pracowników budowlanych na³ogowo pal¹cych
tytoñ zaobserwowano w badaniach Diagnozy
]ZYĥOMdXOTa\aQU^¸\cMRaļ\¸NY]¸L
wykonuj¹cych: zawód robotnika budowlanego (stan surowy i wykoñczenie) wynosi³ on
""  K aļ\¸N Y]¸L acUYX_TéMcMR dKa¸N
robotnika pomocniczego – 60,2%. Wed³ug
tych samych badañ tytoñ pali³ co 4. Polak, [6].
Z kolei, z danych GUS wynika, ¿e tytoñ pod
ka¿d¹ postaci¹ (papierosy, cygara i inne) pali³o
na³ogowo 29% doros³ych mê¿czyzn i 17%
kobiet [8]. Problem na³ogu palenia w populacji
polskiej podjêto równie¿ w Ogólnopolskich
,KNKXSKMR=^KX_DN\YaSK6_NXYļMSA9,+=D
Wynika³o z nich, ¿e 42% mê¿czyzn i 25%
UYLSO^ZKVSĥYXKĥYQYaY^c^YħKļ\ONXSKVSMdLK
wypalanych papierosów wynosi³a 18 sztuk
dziennie przez mê¿czyzn i 14 przez kobiety [13].
Odsetek badanych mê¿czyzn spo¿ywaj¹cych alkohol wynosi³ w badanej grupie 67%
i by³ on ni¿szy ni¿ w badaniach GUS (72%),
a wy¿szy ni¿ w badaniach Diagnozy spo³ecznej
p AONĥ_QNY]^ýZXcMRNKXcMRWýŜMdcŚXS
]SýQKTé ZY KVUYRYV Z\KaSO  \Kdc MdýļMSOT XSŜ
UYLSO^cE G:YVKMcXKTMdýļMSOTacLSO\KTéZSaY
(70%), wódkê (20%) i wino (10%) [8]. Wyniki
s¹ tym samym zbie¿ne z naszymi doniesieXSKWSaONĥ_QU^¸\cMRWýŜMdcŚXSdK^\_NXSOXS
a L_NYaXSM^aSO XKTMdýļMSOT ]ZYŜcaKVS ZSaY
wódkê i wino.
AUaO]^SYXK\S_]d_Zc^KXY\¸aXSOŜYSVYļë
spo¿ywanych jednorazowo porcji alkoholu,
przy czym porcja alkoholu zdefiniowana by³a
jako: jedno ma³e piwo (250 ml o mocy 5%) lub
kieliszek wina (100 ml o mocy 12%) lub kieliszek
wódki (30ml wódki o mocy 40%). Wed³ug
norm wyznaczonych przez Pañstwow¹ Agencjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych,
spo¿ywanie alkoholu o niskim ryzyku oznacza
spo¿ywanie nie wiêcej ni¿ 4 jednostek standardowych alkoholu (SJA) dzienne dla mê¿czyzn
(tzn. 2 pó³litrowe piwa lub 2 du¿e kieliszki wina
(12%) lub 125 ml wódki), [14]. Z realizowanych
badañ wynika, ¿e 40% badanych siêga³o
ļ\ONXSYZYZY\MTOKVUYRYV_TONXY\KdYaY
27% po 1-2 porcje alkoholu, a 23% nawet 5-6
porcji alkoholu. Wed³ug literatury, spo¿ywanie
6 i wiêcej porcji alkoholu jest uznawane za tzw.
picie ryzykowne (ang. hazardous drinking),
stwarzaj¹ce niebezpieczeñstwo pojawienia siê
powa¿nych szkód dla zdrowia psychicznego
i fizycznego oraz potencjalne ryzyko pog³êbienia problemu alkoholowego [15].
Kolejn¹ analizowan¹ kwesti¹ by³o u¿ywanie
XK\UY^cU¸aXKU^¸\OXKTMdýļMSOTa]UKdcaKVS
WýŜMdcŚXSdXKTWĥYN]dOTQ\_ZcaSOUYaOTAcniki s¹ tym samym zbie¿ne z rezultatami wielu
polskich badaczy wskazuj¹cymi na to, ¿e problem narkomanii jest szczególnie widoczny
aļ\¸N WĥYNcMR V_NdS K ZSO\a]dO UYX^KU^c
z substancjami psychoaktywnymi zaczynaj¹ siê

YLOMXSOLK\NdYaMdOļXSOdacUVOT_ŜaYU\O]SO
dorastania [16,17].
W opisywanych badaniach w³asnych wykorzystano drug¹ wersjê Miêdzynarodowego
5aO]^SYXK\S_]dK+U^caXYļMS0SdcMdXOT3:+;
Jego du¿¹ zalet¹ jest szerokie pole analizy
ZYdSYW_KU^caXYļMSPSdcMdXOT_WYŜVSaSKTéMO
badanie w ró¿nych dziedzinach, nie tylko
KU^caXYļMS^cZ_\OU\OKMcTXOQY
5V_MdYaé\YVýaYQ¸VXOTKU^caXYļMSPSdcMdnej badanych mê¿czyzn odegra³a dziedzina
zwi¹zana z prac¹ zawodow¹. Ma to zapewne
zwi¹zek z charakterem i specyfik¹ wykonywanych przez pracowników budownictwa
MdcXXYļMS\YLYMdcMR-dcXXYļMS^O]éLYaSOW
bardzo zró¿nicowane, o ró¿nej intensywXYļMS dKaSO\KTé OVOWOX^c dK\¸aXY ac]SĥU_
statycznego, jak i dynamicznego. Z informacji
zawartych w artykule Makowiec-D¹browskiej
i in. wynika, ¿e obci¹¿enie fizyczne w pracy
zawodowej, zw³aszcza ciê¿ka praca fizyczna,
ma czêsto negatywny wp³yw na stan zdrowia,
]dMdOQ¸VXSOaUYX^OUļMSOMRY\¸L]O\MYaYXKczyniowych [18]. Z badañ przeprowadzonych
ju¿ w latach 80. ubieg³ego wieku (na grupie
PSħ]USMRWýŜMdcdXacXSUKŜO^YaĥKļXSO
MSýŜUKZ\KMKPSdcMdXKSL\KUKU^caXYļMSPSdcMdnej w czasie wolnym stanowi¹ g³ówny czynnik
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Nale¿y
jednak nadmieniæ, ¿e ciê¿ka praca definiowana
by³a tutaj jako wykonywanie jej minimum 20
WSX_^ NdSOXXSO S a ^KUS ]ZY]¸L ŜO Mdý]^Yļë
skurczów serca przekracza³a 70% maksyWKVXOT aK\^YļMS Mdý]^YļMS ]U_\Md¸a ]O\MK
badanych [19].

Podsumowanie
W budownictwie, ze wzglêdu na specyfikê
wykonywanej tam pracy, szczególnie wa¿ne
jest podejmowanie dzia³añ w zakresie kreowania prozdrowotnych zachowañ i odpowiednieQYpdN\YaOQYp]^cV_ŜcMSKaļ\¸NZ\KMYaników. Stworzenie warunków odpowiednich
do kszta³towania tam prozdrowotnych postaw
LýNdSOWYŜVSaONdSýUSļaSKNYWOTa]Z¸ĥZ\KMc
specjalistów bhp, lekarzy medycyny pracy, jak
równie¿ samych pracowników.
Analiza otrzymanych wyników badañ
pozwala na stwierdzenie, ¿e w ka¿dej grupie
wiekowej zaobserwowano niekorzystne zaMRYaKXSKZ\YdN\YaY^XOAļ\¸NZ\KMYaXSU¸a
50+ nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na kwestiê profilaktyki zdrowotnej, propagowania
zdrowego od¿ywiania oraz wspierania dzia³añ
maj¹cych na celu zaprzestanie palenia tytoniu;
aļ\¸NZ\KMYaXSU¸aVO^XSMRpNdSKĥKXSK
NY^cMdéMO]dUYNVSaYļMS]ZYŜcaKXSKKVUYRYV_%
K aļ\¸N XKTWĥYN]dOT Q\_Zc Z\KMYaXSU¸a
VO^XSMR p NdSKĥKXSK _ļaSKNKWSKTéMO
]dUYNVSaYļë_ŜcaKXSKXK\UY^cU¸a
Zdaniem autorki, badania dotycz¹ce oceny
stylu ¿ycia oraz zachowañ prozdrowotnych

pracowników budowlanych powinny byæ kontynuowane, gdy¿ dostarczaj¹ wielu nowych
informacji i poszerzaj¹ znacz¹co dotychczasowy stan wiedzy.
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:_LVSUKMTK YZ\KMYaKXK XK ZYN]^KaSO acXSU¸a
uzyskanych w ramach III etapu programu wielo
VO^XSOQY ZXn :YZ\KaK LOdZSOMdOħ]^aK S aK\_X
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8K\YNYaOQY-OX^\_W,KNKħS<YdaYT_5YY\Nc
XK^Y\Z\YQ\KW_$-OX^\KVXc3X]^c^_^9MR\YXc:\KMc
p:Kħ]^aYac3X]^c^_^,KNKaMdc
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