
659Arendt A i wsp.   Ocena zachowań zdrowotnych mężczyzn po 40 roku życia

Ocena zachowań zdrowotnych mężczyzn po 40 roku życia
Estimation of health behavior in men aged over 40 years

Anna Arendt 1/, Maria Laszczyńska 2/, Marta Bażydło 3/, Artur Kotwas 3/, Beata Karakiewicz 3/

1/ Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2/ Zakład Histologii i Biologii Rozwoju, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3/ Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Introduction. Health behaviors are the major risk factors for lifestyle 
diseases and their knowledge is essential to the development of educational 
programs.

Aim. An appraisal of health behavior in men aged over 40 years.

Material & Methods. The study comprised a group of 204 men aged over 
40 years. The method used during the study consisted of a diagnostic poll, 
with two main research tools being: a self-made questionnaire as well as 
the Health Behavior Inventory (IZZ) according to Juczyński, which evaluates 
health behavior in 4 categories, i.e. proper nutrition habits, preventive 
behavior, health practices and positive mental attitude.

Results. In the global survey on the topic of health behavior, the IZZ average 
was 76.28 points, which is level of 5-6 parallel to sten scale and can be 
interpreted as an average score. The highest score was noted for positive 
mental attitude (3.46) and the lowest for dietary habits (3.05). The male 
respondents reached the IZZ lower rate as compared to the standardization. 
The men of the city had a significantly higher severity of health behavior 
in most categories than those living in rural areas. The point value in the 
case of pensioners (79.24) was observed, and it was higher than for those 
with a different professional activity.

Conclusions. Health behaviors of men of over 40 years of age are at an 
average level. The best rated domain is a positive mental attitude, and 
the least are the proper eating habits. Health behaviors are significantly 
dependent on the place of residence and professional activity.
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Wprowadzenie. Na podstawie wyników wielu badań można wysnuć 
wniosek, że kobiety prowadzą bardziej prozdrowotny styl życia niż mężczyźni. 
Jednocześnie różnica średniej długości trwania życia u obu płci wynika 
z wyższej umieralności wśród mężczyzn. Warto podkreślić, że zachowania 
zdrowotne stanowią główne czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, a ich 
znajomość jest niezbędna do tworzenia programów edukacyjnych.

Cel badań. Ocena zachowań zdrowotnych mężczyzn po 40 roku życia.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 204 mężczyzn po 
40 roku życia. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Wykorzystano 
dwa narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety własnego autorstwa 
oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) według Juczyńskiego, który 
ocenia zachowania zdrowotne w czterech kategoriach: prawidłowe nawyki 
żywieniowe, zachowania profilaktyczne, praktyki zdrowotne oraz pozytywne 
nastawienie psychiczne.

Wyniki. W globalnej ocenie zachowań zdrowotnych średnia IZZ wyniosła 
76,28 punktów, co odpowiada poziomowi 5-6 stena i interpretowane 
jest jako wynik przeciętny. Badani mężczyźni osiągnęli niższy wskaźnik 
IZZ w porównaniu do grupy normalizacyjnej. Najwyżej ocenione zostało 
pozytywne nastawienie psychiczne (3,46), a najniżej nawyki żywieniowe 
(3,05). Mężczyźni z miasta mieli istotnie statystycznie wyższe nasilenie 
zachowań zdrowotnych w większości kategorii niż mieszkańcy wsi. Wyższą 
wartość punktową odnotowano w przypadku emerytów i rencistów (79,24) 
niż w przypadku osób o innej aktywności zawodowej.

Wnioski. Zachowania zdrowotne mężczyzn po 40 roku życia kształtują 
się na poziomie przeciętnym. Najwyżej oceniona domena to pozytywne 
nastawienie psychiczne, natomiast najsłabiej to prawidłowe nawyki 
żywieniowe. Zachowania zdrowotne są istotnie zależne od miejsca 
zamieszkania i aktywności zawodowej. Wyniki wskazują na potrzebę 
zwrócenia szczególnej uwagi na styl życia mężczyzn wyrażający się 
w zachowaniach zdrowotnych.

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, styl życia, mężczyźni
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Wprowadzenie 

	 W	 związku	 z	 nasilaniem	 się	 skutków	 chorób	
cywilizacyjnych	 uwaga	 wielu	 specjalistów	 została	
skierowana	 na	 zachowania	 zdrowotne,	 stanowiące	
główny	czynnik	ryzyka	tych	schorzeń.	Koncentracja	

na	zmianie	zachowań	zdrowotnych	oraz	propagowa-
niu	zdrowego	stylu	życia	przeistoczyła	się	w	kreowanie	
programów	profilaktycznych,	których	podstawą	jest	
zastąpienie	 zachowań	 ryzykownych	 zachowaniami	
prozdrowotnymi	[1,	2].
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cele	szczegółowe:	1.	Analiza	deklarowanych	zachowań	
zdrowotnych	w	zależności	od	zmiennych	społeczno-
demograficznych;	2.	Analiza	poziomu	zachowań	zdro-
wotnych	w	porównaniu	z	grupą	normalizacyjną.

Materiał i metody

	 Badania	przeprowadzono	w	okresie	od	listopada	
2012	r.	do	stycznia	2013	r.	Materiał	do	badań	stano-
wiły	dane	uzyskane	od	204	mężczyzn.	W	zebraniu	da-
nych	posłużono	się	metodą	sondażu	diagnostycznego.	
Wykorzystano	dwa	narzędzia	badawcze:	1.	autorski	
kwestionariusz	zawierający	pytania	dotyczące	miejsca	
zamieszkania,	 wykształcenia,	 stanu	 cywilnego	 oraz	
aktywności	zawodowej;	2.	standaryzowany	kwestio-
nariusz	–	Inwentarz	Zachowań	Zdrowotnych	(IZZ)	
autorstwa	Z.	Juczyńskiego.	
	 IZZ	 składa	 się	 z	 24	 stwierdzeń	 określających	
różne	 zachowania	 związane	 ze	 zdrowiem,	 a	 także	
z	twierdzenia	 25	 opatrzonego	 mianem	 „inne”.	 Na	
podstawie	wskazanej	przez	badanych	częstotliwości	
danych	zachowań	określone	zostało	ogólne	nasilenie	
zachowań	 sprzyjających	 zdrowiu,	 a	 także	 poziom	
nasilenia	 poszczególnych	 kategorii	 zachowań	 zdro-
wotnych,	tj.	prawidłowe	nawyki	żywieniowe	(PN1),	
zachowania	 profilaktyczne	 (ZP),	 pozytywne	 nasta-
wienie	psychiczne	(PN2),	praktyki	zdrowotne	(PZ).	
Wartość	ogólnego	wskaźnika	zachowań	zdrowotnych	
(ZZ)	 mieści	 się	 w	 granicach	 24-120	 punktów.	 Im	
wyższa	jest	dana	wartość,	tym	wyższy	poziom	dekla-
rowanych	zachowań	zdrowotnych.	Otrzymane	wyniki	
przeliczone	zostały	na	skalę	stenową	zaproponowaną	
przez	autora	tego	narzędzia.	Wyniki	w	granicach	1-4	
stena	 oznaczają	 wyniki	 niskie,	 wartości	 5	 i	 6	 stena	
traktowane	są	jako	wyniki	przeciętne,	natomiast	od	7	
do	10	stena	jako	wysokie.	Otrzymane	wyniki	zostały	
porównane	ze	średnimi	wartościami	grupy	normatyw-
nej	uzyskanymi	przez	Z.	Juczyńskiego	[14].
	 Dla	potrzeb	analizy	statystycznej	wykorzystano	
test	 t-Studenta	 oraz	 jednoczynnikową	 analizę	 wa-
riancji	dla	grup	niezależnych	(ANOVA)	i	otrzymaną	
w	oparciu	o	nią	wartość	statystyki	F	Fishera.	W	trak-
cie	weryfikacji	statystycznej	zebranego	materiału,	za	
poziom	 istotności	 otrzymanych	 wyników	 przyjęto	
p=0,05.	 Wartość	 analizowanych	 parametrów	 mie-
rzalnych	przedstawiono	przy	pomocy	wartości	średniej	
i	odchylenia	standardowego,	a	dla	niemierzalnych	przy	
pomocy	odsetka	i	liczności.	Obliczeń	statystycznych	
dokonano	w	programie	SPSS	PASW	Statistics	18.

Wyniki

	 Badaniem	objęto	204	mężczyzn	w	wieku	od	40	do	
82	lat.	Średnia	wieku	wyniosła	56,33	lat.	Najliczniej-
szą	grupę	stanowili	badani	w	wieku	50-59	lat	(33,33%;	
n=68).	Najmniej	 liczną	grupę	stanowili	mężczyźni	
w	wieku	powyżej	70	lat	(9%;	n=18).	Ponad	połowę	

	 Jako	pierwszy	terminu	„zachowania	zdrowotne”	
użył	 Koos	 w	 1954	 r.	 Jednak	 do	 dziś	 pojęcie	 to	 nie	
ma	 jednej,	 obowiązującej	 definicji	 [2].	 Zachowania	
zdrowotne,	czy	też	związane	ze	zdrowiem,	to	dowolne	
zachowania	jednostki	będące	elementem	codziennego	
bytu,	co	więcej	mające	wpływ	na	stan	jej	zdrowia.	Są	
to	działania	opierające	się	na	praktycznym	wykorzy-
staniu	 posiadanej	 wiedzy	 dotyczącej	 zdrowia	 i	 cho-
roby.	Stanowią	one	przedmiot	stosunkowo	wolnych,	
osobistych	wyborów	i	decyzji	[3].	Wśród	zachowań	
zdrowotnych	rozróżnia	się:	zachowania	prozdrowotne	
(biopozytywne)	oraz	antyzdrowotne	(bionegatywne)	
[3,	 4].	 Sęk	 definiuje	 zachowania	 zdrowotne	 jako	
„reaktywne,	 nawykowe	 lub	 celowe	 formy	 aktywno-
ści	 człowieka,	 które	 pozostają,	 na	 gruncie	 wiedzy	
obiektywnej	o	zdrowiu	i	subiektywnego	przekonania	
o	istotnym,	wzajemnym	związku	ze	zdrowiem”	[5].	
Warto	powołać	się	na	interpretację	zachowań	zdrowot-
nych	wg	Łuszczyńskiej,	w	ocenie	której	są	to	działania	
jednostki	podejmowane	ze	względów	zdrowotnych	lub	
takie,	które	mają	udokumentowany	wpływ	na	zdrowie.	
Jako	oddziałujące	wymiernie	na	zdrowie	jednostki	za-
chowania	zdrowotne	wkraczają	coraz	bardziej	w	sferę	
zainteresowań	licznych	dziedzin	nauki	[5-7].	
	 Na	podstawie	wielu	prac	można	wysnuć	wniosek,	
że	kobiety	prowadzą	bardziej	prozdrowotny	styl	życia	
niż	mężczyźni.	Systematycznie	wydłuża	się	życie	Po-
laków,	a	różnica	średniej	długości	trwania	życia	u	obu	
płci	wynika	z	wyższej	umieralności	wśród	mężczyzn.	
W	2007	r.	przeciętna	długość	życia	wynosiła	71	lat	dla	
mężczyzn,	a	dla	kobiet	79,9	lat.	
	 W	 2035	 r.	 przewiduje	 się	 zmniejszenie	 liczby	
Polaków	do	36	mln	przy	jednoczesnym	zwiększeniu	
średniej	długości	życia,	w	tym	u	mężczyzn	do	77	lat	
[8-13].	Głównym	powodem	umieralności	w	Polsce	są	
choroby	cywilizacyjne.	Zachowania	zdrowotne	stano-
wią	główne	czynniki	ryzyka	tych	schorzeń.	W	związku	
z	powyższym	ich	znajomość	jest	konieczna	dla	kształ-
towania	odpowiednich	programów	edukacyjnych.
	 Okres	dzieciństwa	oraz	młodości	jest	decydujący	
dla	 formowania	 zachowań	 zdrowotnych,	 natomiast	
krytyczny	dla	ich	kształtowania	jest	etap	dorastania.	
Umacniają	 się	wówczas	wyuczone	wcześniej	zacho-
wania	 prozdrowotne,	 a	 jednocześnie	 pojawiają	 się	
zachowania	ryzykowne.	O	tym,	czy	młode	pokolenie	
wnosi	 w	 dorosłe	 życie	 czynniki	 ryzyka,	 czy	 jednak	
zasoby	dla	zdrowia,	decydują	przemiany	dokonujące	
się	na	etapie	dojrzewania.	Z	tych	właśnie	powodów	
powinno	 się	 kształtować	 zachowania	 prozdrowotne	
oraz	zapobiegać	ryzykownym	już	od	najmłodszych	lat	
poprzez	edukację	zdrowotną	[4,	8].

Cel badań

	 Celem	głównym	pracy	była	ocena	zachowań	zdro-
wotnych	 mężczyzn	 po	 40	 roku	 życia.	 Przyjęto	 dwa	
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badanych	stanowili	mieszkańcy	wsi	(53%;	n=108),	
niewiele	 mniej	 niż	 połowę	 mężczyźni	 pochodzący	
z	miasta	(47%;	n=96).	Najwięcej	ankietowanych	legi-
tymowało	się	wykształceniem	średnim	(31%;	n=64).	
Najmniej	mężczyzn	deklarowało	wykształcenie	pod-
stawowe	(14,71%;	n=30).	Zdecydowana	większość	
badanych	pozostawała	w	związku	(85,29%;	n=174).	
Przeważająca	część	badanych	to	mężczyźni	aktywni	
zawodowo	(64,71%;	n=132).	Dokładna	charaktery-
styka	badanych	mężczyzn	po	40	roku	życia	w	zakresie	
danych	 społeczno-demograficznych	 przedstawiona	
została	w	tabeli	I.
	 Wyniki	 badań	 wskazują,	 że	 w	 globalnej	 ocenie	
zachowań	zdrowotnych	dla	badanej	grupy	mężczyzn	
średnia	IZZ	wynosiła	76,28	punktów,	co	odpowiada	
w	przeliczeniu	 na	 jednostkę	 standaryzowaną	 po-
ziomowi	5-6	stena	 i	 interpretowane	 jest	 jako	wynik	
przeciętny.	W	analizie	 szczegółowej	 typu	zachowań	
zdrowotnych	 43,14%	 badanych	 mężczyzn	 charak-
teryzowało	 się	 przeciętnym	 poziomem	 zachowań	
zdrowotnych,	 natomiast	 35,29%	 osób	 wykazywało	
poziom	niski.	Najmniej	respondentów,	tylko	21,57%	
charakteryzowało	się	wysokim	wskaźnikiem	zachowań	
zdrowotnych	(tab.	II).
	 W	 badanej	 grupie	 mężczyzn	 średni	 wynik	
zachowań	 zdrowotnych	 wyniósł	 76,28	 punktów	
(SD=13,01).	 Wartości	 punktowe	 możliwe	 do	
otrzymania	mieściły	się	w	zakresie	24-120	punktów.	
Minimalny	 wynik	 zachowań	 zdrowotnych	 wśród	
ankietowanych	wynosił	tylko	45	punktów,	natomiast	
maksymalny	 102	 punkty.	 Analizując	 poszczególne	
kategorie	 zachowań	 zdrowotnych	 stwierdzono,	 że	
najwyżej	ocenione	przez	mężczyzn	zostało	pozytywne	
nastawienie	 psychiczne	 (średnia	 3,46;	 SD=0,66).	
W	dalszej	 kolejności	 na	 jednakowym	 poziomie	 oce-
niono	zarówno	zachowania	profilaktyczne	(średnia	
3,10;	SD=0,78),	 jak	i	praktyki	zdrowotne	(średnia	
3,10;	 SD=0,64).	 Najsłabiej	 natomiast	 badani	 oce-
nili	 prawidłowe	 nawyki	 żywieniowe	 (średnia	 3,05;	
SD=0,67)	(tab.	III).
	 W	dalszej	części	badania	dokonano	zestawienia	
zachowań	zdrowotnych	w	poszczególnych	kategoriach	
IZZ,	porównując	je	do	wyników	w	grupie	normaliza-
cyjnej	uzyskanych	przez	Z.	Juczyńskiego	[14].	
	 Pomiar	 nasilenia	 zachowań	 zdrowotnych	 w	 ka-
tegorii	 prawidłowe	 nawyki	 żywieniowe	 uwzględnia	
rodzaj	 spożywanej	 żywności.	 Skala	 PN1	 została	
obliczona	jako	średnia	arytmetyczna	odpowiedzi	na	
pytania	wskaźnikowe:	spożywanie	dużej	 ilości	owo-
ców	 i	 warzyw	 (A);	 ograniczanie	 spożywania	 takich	
produktów,	jak	tłuszcze	zwierzęce,	cukier	(B);	dbanie	
o	prawidłowe	odżywianie	(C);	unikanie	spożywania	
żywności	z	konserwantami	(D)	oraz	soli	i	silnie	solonej	
żywności	(E);	spożywanie	pieczywa	pełnoziarnistego	
(F).	Wśród	respondentów	wartości	średnie	były	naj-

wyższe	w	przypadku	spożywania	dużej	ilości	warzyw	
i	owoców	(3,72),	natomiast	w	najmniejszym	stopniu	
deklarowali	oni	unikanie	soli	i	silnie	solonej	żywności	
(2,62).	Wśród	badanych	mężczyzn	otrzymane	wyniki	
średnie	były	wyższe	tylko	w	przypadku	spożywania	
pieczywa	 pełnoziarnistego	 (3,04)	 w	 stosunku	 do	
grupy	 normalizacyjnej	 (2,51).	 U	 ankietowanych	
obserwuje	się	niższe	spożycie	warzyw	i	owoców	oraz	

Tabela I. Charakterystyka badanej grupy mężczyzn w zakresie danych 
społeczno-demograficznych
Table I. Characteristics of the studied group of men by socio-demographic 
data

Ogół badanych mężczyzn (n=204)

n %

Grupy wiekowe

40-49 Lat 60 29,41

50-59 Lat 68 33,33

60-69 Lat 58 28,43

≥70 Lat 18 8,82

Miejsce zamieszkania

Miasto 96 47,06

Wieś 108 52,94

Wykształcenie

Podstawowe 30 14,71

Zawodowe 58 28,43 

Średnie 64 31,37

Wyższe 52 25,49

Stan cywilny

Wolny 30 14,71

W związku 174 85,29

Aktywność zawodowa

Aktywny zawodowo 132 64,71

Bezrobotny 10 4,90

Emeryt/rencista 62 30,39

Tabela II. Poziom wskaźnika zachowań zdrowotnych badanej grupy mężczyzn 
(n=204)
Table II. Level of health behavior index of the studied group of men (n=204)

Średni 
poziom zz

sten
interpretacja 

wyniku
n %

62,45 1-4 Niski 72 35,29

78,87 5-6 Przeciętny 88 43,14

93,88 7-10 Wysoki 44 21,57

Tabela III. Średnie wyniki oceny skali IZZ w grupie badanych mężczyzn 
(n=204)
Table III. Mean results of IZZ scale assessment in the group of studied men 
(n=204)

Zachowania zdrowotne Średnia SD Min Max

ZZ (zachowania zdrowotne) 76,28 13,01 45,00 102,00

sten 5,09 1,87 1,00 9,00

PN 1 (prawidłowe nawyki żywieniowe) 3,05 0,67 1,33 4,67

ZP (zachowania profilaktyczne) 3,10 0,78 1,33 4,67

PN 2 (pozytywne nastawienie 
psychiczne)

3,46 0,66 1,67 4,83

PZ (praktyki zawodowe) 3,10 0,64 1,00 4,50

SD – odchylenie standardowe
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większe	spożycie	tłuszczów	zwierzęcych,	cukru	i	żyw-
ności	z	konserwantami.	Badani	deklarowali	również	
w	mniejszym	stopniu	dbanie	o	prawidłowe	odżywia-
nie.	Zdecydowanie	mniej	badanych	mężczyzn	unikało	
soli	i	silnie	solonej	żywności	(2,62)	w	porównaniu	do	
grupy	normalizacyjnej	(3,40)	(ryc.	1).
	 Wskaźnikami	 zachowań	 profilaktycznych	 są:	
unikanie	przeziębień	(A);	posiadanie	zanotowanych	
numerów	telefonów	służb	pogotowia	(B);	przestrze-
ganie	zaleceń	lekarskich	wynikających	z	badań	(C);	
regularność	zgłaszania	się	na	badania	lekarskie	(D);	
uzyskiwanie	informacji	na	temat	sposobów	unikania	
przez	 innych	 chorób	 (E);	 uzyskiwanie	 informacji	
medycznych	 oraz	 zrozumienie	 przyczyn	 zdrowia	
i	choroby	(F).	W	badanej	grupie	mężczyzn	w	kategorii	
ZP	 najwyższe	 wartości	 zaobserwowano	 w	 przypad-
ku	 przestrzegania	 zaleceń	 lekarskich	 wynikających	
z	 badań	 (3,56)	 oraz	 unikania	 przeziębień	 (3,49).	
Zdecydowanie	 najmniej	 osób	 badanych	 regularnie	
zgłaszało	się	na	badania	lekarskie	(2,65)	i	starało	się	
dowiedzieć,	jak	inni	unikają	chorób	(2,68).	Wszystkie	
wskaźniki	 tej	 kategorii	 zachowań	 były	 mniejsze	 od	
średnich	wartości	w	grupie	normalizacyjnej.	Najwięk-
sze	różnice	między	badaną	grupą	mężczyzn,	a	grupą	
normalizacyjną	występują	w	przypadku	poszukiwania	
informacji	na	temat	unikania	chorób	(2,68	a	3,47)	
oraz	 poszukiwania	 informacji	 medycznych	 i	 zrozu-
mienia	 przyczyn	 zdrowia	 i	 choroby	 (2,96	 a	 3,68)	
(ryc.	2).
	 Skalę	 pozytywnego	 nastawienia	 psychicznego	
obliczono	 jako	 średnią	 arytmetyczną	 następujących	
wartości	 wskaźnikowych:	 poważne	 traktowanie	
wskazówek	osób	wyrażających	zaniepokojenie	moim	
stanem	zdrowia	(A);	unikanie	sytuacji	wpływających	
przygnębiająco	 (B);	 unikanie	 zbyt	 silnych	 emocji,	

stresów	i	napięć	(C);	posiadanie	przyjaciół	i	uregulo-
wanego	życia	rodzinnego	(D);	unikanie	takich	uczuć,	
jak	gniew,	lęk	i	depresja	(E);	pozytywne	myślenie	(F).	
W	badanej	grupie	mężczyzn	w	kategorii	PN2	najniż-
sze	wartości	zaobserwowano	w	przypadku	poważnego	
traktowania	wskazówek	osób	wyrażających	zaniepoko-
jenie	zdrowiem	badanych	(2,89),	a	także	w	przypadku	
unikania	zbyt	silnych	emocji	(2,91).	Zdecydowanie	
najwięcej	ankietowanych	ma	przyjaciół	i	uregulowane	
życie	 rodzinne	 (4,42).	 Wśród	 badanych	 mężczyzn	
otrzymane	wyniki	średnie	były	wyższe	w	przypadku	
posiadania	przyjaciół	i	uregulowanego	życia	rodzin-
nego	 (4,42)	 w	 stosunku	 do	 grupy	 normalizacyjnej	
(3,83).	Respondenci	także	w	większym	stopniu	myślą	
pozytywnie	(4,13)	w	porównaniu	z	grupą	normaliza-
cyjną	(3,98)	(ryc.	3).
	 Sumaryczna	skala	praktyk	zdrowotnych	została	
zbudowana	 w	 oparciu	 o	 niniejsze	 wskaźniki:	 wy-
starczająca	ilość/długość	odpoczynku	(A);	unikanie	
przepracowania	(B);	kontrola	swojej	wagi	ciała	(C);	
wystarczająca	ilość	snu	(D);	ograniczanie	palenia	ty-
toniu	(E);	unikanie	nadmiernego	wysiłku	fizycznego	
(F).	 Najwyższą	 wartość	 średnią	 w	 grupie	 badanych	
odnotowano	 w	 przypadku	 wystarczającej	 ilości	 snu	
(3,61),	 najniższą	 natomiast	 w	 przypadku	 unikania	
przepracowania	(2,75).	Wartości	średnie	ankietowa-
nych	były	wyższe	w	zakresie	wystarczającej	ilości	snu	
(3,61)	 od	 wartości	 grupy	 normalizacyjnej	 (3,51).	
Wśród	badanych	mężczyzn	otrzymane	wyniki	średnie	
były	wyższe	także	w	przypadku	wystarczającej	ilości	
odpoczynku	(3,24)	w	stosunku	do	grupy	normaliza-
cyjnej	(3,02).	Więcej	badanych	mężczyzn	deklarowa-
ło	palenie	tytoniu	(3,32)	od	grupy	normalizacyjnej,	
która	w	większym	stopniu	ogranicza	palenie	(3,72)	
(ryc.	4).

Ryc. 2. Zachowania profilaktyczne (średnia liczba punktów dla 
n=204)

Fig. 2. Preventive behaviors (average number of points for n=204)

A – Unikam przeziębień
B – Mam zanotowane numery telefonów służb pogotowia
C – Przestrzegam zaleceń lekarskich wynikających z moich badań 
D – Regularnie zgłaszam się na badania lekarskie
E – Staram się dowiedzieć, jak inni unikają chorób
F – Staram się uzyskać informacje medyczne i zrozumieć przyczyny 

zdrowia i choroby

3,49 3,25 3,56

2,65 2,68 2,96

3,37

2,92

3,47
3,73 3,75

3,68
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Grupa badana Grupa normalizacyjna

Ryc. 1. Prawidłowe nawyki żywieniowe (średnia liczba punktów dla 
n=204)

Fig. 1. Correct eating habits (average number of points for n=204)

A – Jem dużo warzyw, owoców
B – Ograniczam spożywanie takich produktów, jak tłuszcze zwierzęce, 

cukier
C – Dbam o prawidłowe odżywianie
D – Unikam spożywania żywności z konserwantami
E – Unikam soli i silnie solonej żywności
F – Jem pieczywo pełnoziarniste

3,72

2,81
3,30

2,83 2,62
3,04

3,80

3,33 3,17
3,40

2,51

3,68
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Grupa badana Grupa normalizacyjna
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	 W	kolejnym	etapie	analizy	statystycznej	zbada-
no	zależność	między	średnimi	wynikami	skali	 IZZ,	
a	 zmiennymi	 społeczno-demograficznymi.	 Przyjęto	
poziom	 istotności	 p<0,05.	 Istotność	 poniżej	 0,1,	
a	powyżej	0,05	oznacza	różnice	na	poziomie	tendencji	
statystycznej	(tab.	IV).
	 Analizując	zmienną,	jaką	jest	wiek,	nie	stwierdzono	
istotnych	statystycznie	różnic	w	poszczególnych	kate-
goriach	zachowań	zdrowotnych,	z	wyjątkiem	kategorii	
zachowania	profilaktyczne	(p<0,05),	które	w	grupie	
wiekowej	50-59	lat	miały	najwyższą	wartość	punktową.	
Ogólny	wskaźnik	zachowań	zdrowotnych	był	najwyższy	
u	mężczyzn	z	grupy	wiekowej	60-69	lat	(79,9).	Wynik	
ten	był	na	poziomie	tendencji	statystycznej	(p<0,1).	

	 Przeprowadzona	 analiza	 statystyczna	 pozwoliła	
stwierdzić	istotne	statystycznie	różnice	w	nasileniu	de-
klarowanych	zachowań	zdrowotnych	pomiędzy	męż-
czyznami	mieszkającymi	w	mieście	i	na	wsi	(p<0,05).	
Mężczyźni	z	miasta	mieli	istotnie	statystycznie	wyższe	
nasilenie	zachowań	zdrowotnych	we	wszystkich	kate-
goriach	z	wyjątkiem	zachowań	profilaktycznych,	które	
były	bardziej	nasilone	u	mieszkańców	wsi.	Najwyższy	
wynik	u	mężczyzn	z	miasta	odnotowano	w	przypadku	
pozytywnego	nastawienia	psychicznego	(3,6).	
	 Dokonana	analiza	zachowań	zdrowotnych	w	za-
leżności	od	zmiennej,	jaką	jest	wykształcenie,	pozwala	
stwierdzić	brak	istotnych	statystycznie	różnic	w	przy-
padku	 ogólnego	 wskaźnika	 zachowań	 zdrowotnych	
(p>0,05).	 Najwyższy	 średni	 wynik	 odnotowano	
u	mężczyzn	z	wykształceniem	zawodowym	(79,77).	

Ryc.4. Praktyki zdrowotne (średnia liczba punktów dla n=204)

Fig. 4. Health behaviors (average number of points for n=204)

A – Wystarczająco dużo odpoczywam
B – Unikam przepracowania
C – Kontroluję swoją wagę ciała
D – Wystarczająco dużo śpię
E – Ograniczam palenie tytoniu
F – Unikam nadmiernego wysiłku fizycznego
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Ryc. 3. Pozytywne nastawienie psychiczne (średnia liczba punktów 
dla n=204)

Fig. 3. Positive mental attitude (average number of points for 
n=204)

A – Poważnie traktuję wskazówki osób wyrażających zaniepokojenie 
moim zdrowiem

B – Unikam sytuacji, które wpływają na mnie przygnębiająco
C – Staram się unikać zbyt silnych emocji, stresów i napięć 
D – Mam przyjaciół i uregulowane życie rodzinne
E – Unikam takich uczuć, jak gniew, lęk i depresja
F – Myślę pozytywnie

2,89 3,22 2,91

4,42

3,17
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Tabela IV. Średnie wyniki skali IZZ w zależności od czynników społeczno-demograficznych badanych mężczyzn (n=204)
Table IV. Mean results of IZZ scale assessment by socio-demographic factors in the group of studied men (n=204)

PN1 AS ZP AS PN2 AS PZ AS ZZ AS

40-49 lat 2,91 3,13 3,35 3,03 75,9

50-59 lat 3,22 F=1,037 3,21 F=4,566 3,64 F=0,575 3,25 F=2,726 72,87 F=3,285

60-69 lat 2,98 p=0,31 2,94 p=0,034* 3,32 p=0,449 3,01 p=0,1 79.9 p=0,071

≥70 lat 3,15 3,06 3,52 3,12 76,27

Miasto 3,31 t=5,434 3,01 t=-1,557 3,6 t=3,08 3,27 t=3,614 79,17 t=3,055

Wieś 2,83 p=0,0* 3,18 p=0,121 3,32 p=0,002* 2,97 p=0,0* 73,69 p=0,003*

Podstawowe 2,68 2,88 3,06 2,91 69,13

Zawodowe 3,24 F=19,653 3,31 F=1,517 3,6 F=24,49 3,15 F=6,264 79,77 F=2,087

Średnie 2,89 p=0,0* 3,27 p=0,22 3,3 p=0,0* 3,03 p=0,013* 74,93 p=0,15

Wyższe 3,23 2,77 3,69 3,24 77,58

Wolny 3,07 t=0,118 3,27 t=1,285 3,34 t=-0,986 3,24 t=1,274 77,53 t=0,574

W związku 3,05 p=0,906 3,07 p=0,2 3,47 p=0,325 3,08 p=0,204 76,05 p=0,566

Aktywny zawodowo 3,05 F=0,443 3,03 F=2,786 3,42 F=1,929 3,02 F=6,473 75,12 F=3,966

Bezrobotny 2,67 p=0,507 3,23 p=0,097 3,07 p=0,166 3,2 p=0,012* 73,0 p=0,048*

Emeryt/Rencista 3,13 3,22 3,58 3,27 79,24

AS – analiza statystyczna
* zaznaczono różnice istotne statystycznie przy założeniu, że p<0,05
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Stwierdzono	 jednak	 istotne	 statystycznie	 różnice	
w	poszczególnych	 kategoriach	 zachowań	 zdrowot-
nych	 (p<0,05),	 z	 wyjątkiem	 kategorii	 zachowania	
profilaktyczne.	Najwyższy	średni	wynik	zanotowano	
w	przypadku	pozytywnego	nastawienia	psychicznego	
u	mężczyzn	z	wykształceniem	wyższym	(3,69).	
	 Nie	 stwierdzono	 statystycznych	 zależności	 po-
między	deklarowanymi	zachowaniami	zdrowotnymi	
badanych	mężczyzn	a	ich	stanem	cywilnym	(p>0,05).	
Najwyższy	 średni	 wynik	 zanotowano	 w	 przypadku	
pozytywnego	nastawienia	psychicznego	u	mężczyzn	
będących	w	związku	(3,47).	
	 Analiza	zachowań	zdrowotnych	w	zależności	od	
zmiennej,	 jaką	 jest	 aktywność	 zawodowa,	 pozwala	
stwierdzić	 istotne	 statystycznie	 różnice	 w	 przypad-
ku	 ogólnego	 wskaźnika	 zachowań	 zdrowotnych	
(p<0,05).	Najwyższą	średnią	wartość	punktową	od-
notowano	w	przypadku	emerytów	i	rencistów	(79,24).	
Nie	stwierdzono	jednak	istotnych	statystycznie	różnic	
w	poszczególnych	kategoriach	zachowań	zdrowotnych	
(p>0,05),	 z	wyjątkiem	 kategorii	 praktyki	 zdrowot-
ne	(p<0,05).	 Najwyższy	 średni	 wynik	 zanotowano	
w	przypadku	 kategorii	 pozytywne	 nastawienie	 psy-
chiczne	u	emerytów	 i	 rencistów	(3,58).	Wynik	 ten	
był	na	poziomie	tendencji	statystycznej	(p<0,1).	

Dyskusja 

	 Uzyskane	 wyniki	 badań	 własnych	 w	 zakresie	
globalnej	 oceny	 zachowań	 zdrowotnych	 w	 grupie	
mężczyzn	 po	40	roku	 życia	wskazują	na	 średnią	 jej	
wartość	na	poziomie	76,28	punktów.	Powyższe	wy-
niki	oceny	zachowań	zdrowotnych	są	porównywalne	
z	oceną	zachowań	zdrowotnych	w	innych	badanych	
grupach.	Badanie	przeprowadzone	w	maju	2008	roku	
w	Wojewódzkim	Ośrodku	Medycyny	Pracy	w	Lublinie	
[7,	15]	wykazało	wyniki	przeciętne,	uzyskane	wśród	
osób	pracujących	w	wieku	od	22	do	62	lat.	Średnia	IZZ	
wynosiła	78,31	punktów.	Biorąc	pod	uwagę	poszcze-
gólne	 kategorie	 zachowań	 zdrowotnych,	 podobnie	
jak	w	przypadku	badań	własnych,	najwyżej	ocenione	
zostało	pozytywne	nastawienie	psychiczne.	
	 W	badaniu	przeprowadzonym	na	przełomie	 lat	
2008	i	2009	wśród	97	pacjentów	w	wieku	od	19	do	
89	 lat	 Szpitalnego	 Oddziału	 Ratunkowego	 Szpitala	
Uniwersyteckiego	nr	1	w	Bydgoszczy	[16]	wykaza-
no	 przeciętne	 i	 niskie	 wyniki	 w	 zakresie	 zachowań	
zdrowotnych.	Średnią	wartość	wskaźnika	zachowań	
zdrowotnych,	podobną	do	wartości	uzyskanej	w	ba-
daniach	własnych,	uzyskano	w	przypadku	pacjentów	
płci	 męskiej	 chorych	 przewlekle	 –	 77,47	 punktów.	
Natomiast	 w	 przypadku	 pacjentów	 hospitalizowa-
nych	z	przyczyn	ostrych	wartość	 ta	wyniosła	73,13	
punktów,	 co	 daje	 wynik	 na	 poziomie	 4,73	 stena	
i	interpretowane	jest	jako	wynik	niski.	Oznacza	to,	że	
pacjenci	przyjęci	do	Szpitalnego	Oddziału	Ratunko-

wego	(SOR)	z	powodu	zaostrzenia	objawów	choroby	
przewlekłej	 w	 większym	 stopniu	 podejmowali	 za-
chowania	prozdrowotne.	U	badanych	pacjentów	płci	
męskiej,	podobnie	jak	w	przypadku	badań	własnych,	
najwyżej	oceniono	pozytywne	nastawienie	psychiczne,	
a	najniżej	prawidłowe	nawyki	żywieniowe.	W	grupie	
chorych	przewlekle	zachowania	zdrowotne	związane	
z	nawykami	żywieniowymi	zależały	od	wykształcenia.	
Osoby	z	wyższym	wykształceniem	częściej	stosowały	
prawidłowe	 nawyki	 żywieniowe	 niż	 pacjenci	 z	 niż-
szym	wykształceniem.	Taką	zależność	uzyskano	także	
w	badaniach	własnych.	
	 W	 badaniu	 przeprowadzonym	 wśród	 221	 osób	
uzależnionych	od	nikotyny	[17],	w	tym	u	104	osób	
płci	 męskiej	 (47%),	 wyniki	 wskazywały	 na	 niski	
poziom	 zachowań	 zdrowotnych	 u	 mężczyzn	 (69,4	
punkty).	Podobnie	jak	w	przypadku	badań	własnych,	
najwyżej	zostało	ocenione	pozytywne	nastawienie	psy-
chiczne,	a	najniżej	prawidłowe	nawyki	żywieniowe.	
	 W	badaniu	własnym	najmniej	respondentów,	bo	
tylko	21,57%	charakteryzowało	się	wysokim	wskaźni-
kiem	zachowań	zdrowotnych.	Zgodnie	z	wynikami	ba-
dań	43,14%	badanych	wykazywało	przeciętny	poziom	
zachowań	zdrowotnych.	W	badaniu	przeprowadzo-
nym	w	2009	roku	wśród	88	osób	starszych,	będących	
słuchaczami	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	(UTW)	
w	wieku	od	60	do	81	lat,	osiągnięto	odmienne	wyniki	
[18].	Może	to	wynikać	z	faktu,	że	tylko	22%	badanych	
osób	starszych	stanowili	mężczyźni.	Nie	analizowa-
no	poziomu	zachowań	zdrowotnych	z	podziałem	na	
płeć.	Badana	populacja	wykazała	wysoki	średni	wynik	
zachowań	zdrowotnych	(88,39	punktów).	W	anali-
zie	 szczegółowej	 prawie	 połowa	 badanych	 (43,2%)	
charakteryzowała	się	wysokim	poziomem	zachowań	
zdrowotnych.	Najmniej,	bo	17,1%	wykazywało	niski	
poziom	nasilenia	zachowań	zdrowotnych.	Natomiast	
w	badaniu	własnym	poziom	niski	osiągnęło	35,29%	
mężczyzn.	Populacja	osób	starszych	z	UTW	wykazała	
większy	poziom	nasilenia	zachowań	zdrowotnych	niż	
badani	mężczyźni	po	40	roku	życia.
	 W	grupie	mężczyzn	badanych	przez	Juczyńskiego	
[14],	uzyskano	większą	wartość	średniego	wskaźnika	
zachowań	zdrowotnych	–	78,5	punktów.	Biorąc	pod	
uwagę	cztery	kategorie	zachowań	zdrowotnych,	męż-
czyźni	w	badaniach	własnych	uzyskali	wyższe	wyniki	
w	kategorii	prawidłowe	nawyki	żywieniowe	(średnia	
3,05),	 pozytywne	 nastawienie	 psychiczne	 (średnia	
3,46)	oraz	praktyki	zdrowotne	(średnia	3,1)	w	po-
równaniu	 do	 grupy	 normalizacyjnej	 (odpowiednio:	
PN1	–	2,85;	PN2	–	3,24;	PZ	–	3,08).	Natomiast	niższe	
średnie	wyniki	w	badaniach	własnych	uzyskano	tylko	
w	kategorii	zachowania	profilaktyczne	(średnia	3,1)	
w	 porównaniu	 do	 grupy	 mężczyzn	 badanych	 przez	
Juczyńskiego	(średnia	3,3).	
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	 W	badaniach	 własnych	 w	kategorii	 prawidłowe	
nawyki	 żywieniowe,	 badani	 mężczyźni	 osiągnęli	
wyższy	średni	wynik	tylko	w	przypadku	spożywania	
pieczywa	pełnoziarnistego	(3,04)	w	porównaniu	do	
grupy	 normalizacyjnej	 (2,51)	 [14].	 Osoby	 starsze	
z	 UTW	 [18]	 częściej	 spożywały	 owoce	 i	 warzywa	
(3,84)	niż	grupa	normalizacyjna	(3,8)	oraz	pieczywo	
pełnoziarniste	(3,74	vs	2,51).	Ograniczali	oni	także	
w	większym	stopniu	spożycie	tłuszczów,	cukru	(3,64	
vs	 3,33),	 a	 także	 bardziej	 dbali	 o	 prawidłową	 dietę	
(3,75	vs	3,68).	Osoby	starsze	osiągnęły	w	tej	kategorii	
wyższe	wyniki	od	badanych	mężczyzn.
	 W	badanej	grupie	mężczyzn	w	kategorii	zacho-
wania	profilaktyczne,	wszystkie	wskaźniki	zachowań	
były	mniejsze	od	średnich	wartości	w	grupie	norma-
lizacyjnej	 [14].	 Największe	 różnice	 między	 badaną	
grupą	 mężczyzn	 a	 grupą	 normalizacyjną	 występują	
w	przypadku	poszukiwania	informacji	na	temat	uni-
kania	chorób	(2,68	vs	3,47)	oraz	poszukiwania	infor-
macji	 medycznych	 i	 zrozumienia	 przyczyn	 zdrowia	
i	choroby	(2,96	vs	3,68).	Osoby	starsze	z	UTW	[18]	
osiągnęły	również	w	tej	kategorii	wyższe	wyniki	od	
badanych	mężczyzn.	Odnotowano	u	nich	wyższe	od	
grupy	normalizacyjnej	wartości	dotyczące	przestrzega-
nia	zaleceń	lekarskich	(4,15	vs	3,75)	oraz	regularnego	
zgłaszania	się	na	badania	lekarskie	(3,6	vs	2,92).
	 Wśród	badanych	mężczyzn	po	40	roku	życia	otrzy-
mane	wyniki	średnie	w	kategorii	pozytywne	nastawie-
nie	 psychiczne	 były	 wyższe	 w	 przypadku	 posiadania	
przyjaciół	 i	 uregulowanego	 życia	 rodzinnego	 (4,42)	
w	stosunku	do	grupy	normalizacyjnej	(3,83)	[14].	
	 W	 większym	 stopniu	 także	 myślą	 pozytywnie	
(4,13)	w	porównaniu	z	grupą	normalizacyjną	(3,98).	
Osoby	 starsze	z	UTW	[18]	osiągnęły	niższy	wynik	
w	porównaniu	do	badanych	mężczyzn	w	przypadku	
uregulowanego	życia	rodzinnego	(4,1).	Grupa	osób	
starszych	osiągnęła	wyższy	wynik	od	grupy	normali-
zacyjnej	w	przypadku	unikania	zbyt	silnych	emocji,	
stresów	i	napięć	(3,42	vs	3,3).	
	 Wartości	średnie	badanych	mężczyzn	były	wyższe	
w	zakresie	wystarczającej	ilości	snu	(3,61)	od	wartości	
grupy	normalizacyjnej	(3,51)	[14].	Wśród	badanych	
mężczyzn	otrzymane	wyniki	średnie	były	wyższe	także	
w	przypadku	wystarczającej	ilości	odpoczynku	(3,24)	
w	stosunku	do	grupy	normalizacyjnej	(3,02).	Więcej	
badanych	 mężczyzn	 deklarowało	 palenie	 tytoniu	
(3,32)	od	grupy	normalizacyjnej,	która	w	większym	
stopniu	ogranicza	palenie	(3,72).	U	osób	starszych	
z	UTW	[18]	wysoki	wskaźnik	dotyczył	ograniczania	

palenia	 tytoniu	 (4,38),	 wystarczającej	 ilości	 odpo-
czynku	 (3,74)	 oraz	 unikania	 nadmiernego	 wysiłku	
fizycznego	i	przepracowania	(4,45).	
	 Podsumowując,	wyższe	wskaźniki	od	grupy	nor-
malizacyjnej	badani	mężczyźni	uzyskali	w	przypadku:	
wystarczającej	ilości	snu	oraz	odpoczynku,	pozytyw-
nego	myślenia,	posiadania	przyjaciół	i	uregulowanego	
życia	rodzinnego,	a	także	spożywania	pieczywa	pełno-
ziarnistego.	
	 W	wielu	pracach	mówi	się	o	tym,	że	kobiety	pro-
wadzą	bardziej	prozdrowotny	styl	życia	niż	mężczyźni.	
Wśród	 badanych	 pacjentów	 SOR	 [16]	 mężczyźni	
rzadziej	 praktykowali	 pozytywne	 zachowania	 zdro-
wotne	niż	kobiety.	Wyższe	wskaźniki	we	wszystkich	
kategoriach	 zachowań	 zdrowotnych	 zanotowano	
w	przypadku	kobiet.	Juczyński	[14]	także	wskazuje	
na	wyraźnie	wyższe	wskaźniki	zachowań	zdrowotnych	
u	 kobiet.	 Ogólny	 wskaźnik	 zachowań	 zdrowotnych	
u	mężczyzn	wynosił	78,5	punktów,	natomiast	u	kobiet	
84,03	punkty.

Wnioski
1.	 Zachowania	 zdrowotne	 mężczyzn	 po	 40	 roku	

życia	mieszczą	się	w	granicach	5-6	stena,	co	wska-
zuje	na	ich	poziom	przeciętny.	Najwyżej	ocenione	
domeny	 zachowań	 zdrowotnych	 to	 pozytywne	
nastawienie	 psychiczne,	 natomiast	 najsłabiej	
prawidłowe	nawyki	żywieniowe.	

2.	 Badani	 mężczyźni	 osiągnęli	 niższy	 wskaźnik	
zachowań	zdrowotnych	w	porównaniu	do	grupy	
normalizacyjnej.

3.	 Wykazano	 istotnie	 statystycznie	 wyższe	 oceny	
w	przypadku	deklarowanych	zachowań	zdrowot-
nych	wśród	mężczyzn	po	40	roku	życia	mieszka-
jących	w	mieście	oraz	emerytów/rencistów.

4.	 Wyniki	 wskazują	 na	 potrzebę	 zwrócenia	 szcze-
gólnej	uwagi	na	styl	życia	mężczyzn	wyrażający	
się	 w	 zachowaniach	 zdrowotnych.	 Powinno	 się	
zwiększyć	 działania	 edukacyjne	 prowadzone	
w	placówkach	służby	zdrowia	szczególnie	z	tego	
powodu,	że	kształtowanie	zachowań	korzystnych	
dla	zdrowia	należy	do	głównych	zadań	promocji	
zdrowia.	 Ocena	 zachowań	 zdrowotnych	 męż-
czyzn	 umożliwia	 przygotowanie	 i	 realizację	
programów	profilaktycznych	oraz	kształtowanie	
prawidłowych	 nawyków	 i	 postaw	 zdrowotnych	
w	społeczeństwie,	co	należy	do	zadań	specjalistów	
zdrowia	publicznego.
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