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Niespełna półgodzinny spacer lub po prostu 
przebywanie na łonie natury przyczynia się 
do znacznego obniżenia poziomu kortyzolu 
w organizmie – wynika z badania zamiesz-
czonego na łamach „Frontiers in Psychology”. 
Badacze z Uniwersytetu Michigan wykazali, 
że – jeśli chodzi o łagodzenie napięcia – naj-
efektywniejszą dawką jest 20-30-minutowe 
spacerowanie lub przesiadywanie na łonie 
natury. Ten okres wystarcza, by stężenie korty-
zolu – hormonu stresu – znacząco spadło. Na-
ukowcy przez osiem tygodni mierzyli poziom 
kortyzolu w ślinie badanych osób – przed i po 
kontakcie z naturą. Uczestnicy mieli zalecenie, 
by cieszyć się przyrodą – obojętnie, w jaki spo-
sób – przez co najmniej 10 minut trzy razy w ty-
godniu. Mogli swobodnie wybierać porę dnia, 
czas trwania i miejsce swojego doświadczenia 
z naturą. Nałożono jednak kilka obostrzeń – 
nakaz zażywania natury w świetle dziennym, 
zakaz ćwiczeń aerobowych i nakaz unikania 
mediów społecznościowych, Internetu, tele-
fonów, rozmów i czytania. Wyniki pokazały, że 
już 20 minut na łonie natury wystarczało, by 
obniżyć poziom stresu, ale wydłużenie tego 
czasu do około 30 minut przynosiło najbardziej 
wymierne efekty – najszybszy spadek kortyzolu. 
Po tym czasie stężenie hormonu stresu dalej 
malało, ale już wolniej.
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Liczba otyłych osób na świecie zwiększyła się aż trzykrotnie 
od 1975 roku. Szacuje się, że cierpi na nią aż 25% Polaków. 
Według prognoz, w 2025 roku otyłych będzie w naszym 
kraju 30% mężczyzn i 26% kobiet. Jeszcze więcej Polaków ma 
nadwagę: aż 68% mężczyzn i 53% kobiet. Otyłość i nadwaga 
coraz częściej występują wśród dzieci i nastolatków. Aż 44% 
chłopców i 25% dziewcząt w Polsce ma nadwagę, a odpo-
wiednio 13% i 5% z nich jest otyłych. Zdaniem specjalistów 
otyłość powoduje niemal 300 różnych powikłań, z których 
najczęstsze to: nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca, zaburzenia 
płodności czy bezdech senny. Szacuje się, że skraca ona życie 
o około 14 lat.
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Aż 27% ankietowanych kobiet deklaruje, że pierwszą wizytę u gi-
nekologa odbyło dopiero w ciąży, natomiast 14% decyduje się 
iść do lekarza z powodu bolesnych dolegliwości. Około 3 miliony 
Polek chodzi do ginekologa rzadziej niż raz w roku lub wcale, na-
tomiast regularne wizyty deklaruje 57% kobiet. Te z pań, które nie 
odwiedzają lekarza odpowiednio często, jako przyczynę podają, 
m. in. że nie widzą takiej potrzeby (40%!), brak czasu (17%), a także 
skrępowanie i strach (9%). Większość kobiet (72%) zdaje sobie 
sprawę z konieczności odbywania regularnych wizyt u ginekologa. 
Mimo tego, zaledwie 39%  kobiet regularnie, raz do roku wykonuje 
badanie cytologiczne, a 7% nigdy nie wykonało takiego badania! 
USG dopochwowe raz w roku wykonuje 30% kobiet, a 14% nigdy 
nie poddało się takiemu badaniu. Niestety tylko 21%  kobiet w Pol-
sce uważa, że wizyta u ginekologa jest czymś naturalnym. Badania 
zostały wykonane na zlecenie Gedeon Richter w ramach kampanii 
społeczno-edukacyjnej „W kobiecym interesie”. 
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Osteoporoza jest chorobą, która dotyka już prze-
szło 3 miliony Polaków. Leczy się na nią zaledwie 
około 200 tysięcy osób, tymczasem jest ona przy-
czyną złamań prowadzących zarówno do niepeł-
nosprawności, jak i zgonów. W populacji osób po 
50. roku życia złamania z powodu osteoporozy 
doznaje co trzecia kobieta i co ósmy mężczyzna. 
Ryzyko, że kobieta po 50. roku życia dozna złama-
nia wynosi 40% i jest ono znacznie większe niż 
ryzyko zachorowania na raka piersi, czy wystąpie-
nia zawału serca. Ponad połowa kobiet po 70. roku 
życia ma zwiększone ryzyko złamania z powodu 
łamliwości kości, ale aż 75% z nich nie była i nie 
jest leczona na osteoporozę. Pacjentki, u których 
występuje złamanie związane z osteoporozą, są 
dwukrotnie bardziej narażone na złamanie w przy-
szłości. Złamania osteoporotyczne prowadzą do 
niepełnosprawności, a w wyniku złamania szyjki 
kości udowej, w ciągu roku po doznaniu kontuzji 
umiera co piąta kobieta i co czwarty mężczyzna.
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Polka u ginekologa 

Osteoporoza: Problem 
3 milionów Polaków 

RAPORT: 
STAN ZDROWIA PRACOWNIKÓW BIUROWYCH 

Aż 86% pracowników biurowych określa swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry, ale jednocześnie 79% odczuwa ból 
bezpośrednio związany z wykonywaną pracą. Pracownicy odczuwają ból w okolicy szyi (57%), kości krzyżowej (51%), czy barku 
(31%). Skarżą się także na ból głowy (35%), oczu (20%) i nadgarstka (13%). Co piąty pracownik cierpi na tzw. syndrom oka biu-
rowego. To ból oczu wywołany nieprzerwaną pracę przed komputerem, trwającą ponad 2 godziny. Co 4. badany pracownik 
biurowy pracuje w warunkach uporczywego stresu, czyli doświadczenia związane z sytuacjami stresowymi przeżywa cztery 
lub więcej razy w tygodniu. 18,4% pracowników biurowych ma problemy z zasypianiem z powodu pracy lub śni o pracy. 
Niedobory światła słonecznego w okresie zimowym dotykają z kolei 72,9% badanych pracowników biurowych.
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