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OCZY POD 
LUPĄ

Jak wskazują najnowsze wyniki badań, co szósty 
Polak nigdy nie był u okulisty lub optometrysty, 
a 19% nie wie, czy ma wadę wzroku. Co piąty Polak 
źle ocenia stan zdrowia swoich oczu, a prawie 
połowa deklaruje, że ma wadę wzroku lub cho-
robę oczu. Do występujących najczęściej należą: 
krótkowzroczność (27%), astygmatyzm (14%) i da-
lekowzroczność (11%). Najbardziej odczuwalnymi 
objawami są suchość i pieczenie oczu – skarży się 
na nie aż 78%, a ból, zaczerwienienie oraz niewy-
raźne widzenie dotyka ponad 75% respondentów.

Źródło: www.poradnikzdrowie.pl
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Udar mózgu co roku w Polsce dotyka około 80 tysięcy osób i powoduje około 30 tysięcy zgonów. Jest trzecią, po cho-
robach serca i nowotworach, przyczyną śmierci i pierwszą przyczyną trwałej niepełnosprawności Polaków po 40. roku 
życia, co w ogromnym stopniu wyklucza ich z życia społecznego. Ocenia się, że w ciągu swojego życia udaru mózgu 
dozna co szósty z nas. Spośród nich 25% nie przeżyje pierwszych 3 miesięcy, a kolejnych 50% będzie zagrożonych 
trwałą niesprawnością. Na wystąpienie udaru mózgu wpływają schorzenia układu sercowo-naczyniowego takie jak 
nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, miażdżyca tętnic szyjnych i cukrzyca. 29 października obchodzony jest 
Światowy Dzień Udaru. 

Źródło: www.poradnikzdrowie,pl
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Sen kobiet 
zaburzają obawy 

o dzieci i rodziców

Zdrowie psychiczne 
polskich 

pracowników

Niedawno przeprowadzone badania sugerują, jak licz-
ne role pełnione przez kobiety w codziennym życiu 
wpływają na ich zdolność zasypiania i jakość tego snu. 
Prawie jedna czwarta (23%) kobiet w wieku 45-54 lata 
zgłasza problemy z bezsennością wywołane obawami 
o starzejących się rodziców, a 38% z nich martwi się 
o swoje dzieci. Dla porównania, problemy te zgłaszało 
18% i 32% ogólnej populacji kobiet i odpowiednio 
13% i 18% ogólnej populacji mężczyzn. Jedna czwarta 
kobiet jako główne przyczyny zakłócania snu podaje 
chrapanie, wiercenie się i poruszanie się po domu part-
nera. Budzą je również hałasujące zwierzęta domowe, 
ten problem ma 1 na 5 kobiet. Natomiast mężczyźni 
zasypiają i utrzymują ciągłość snu bardziej skutecznie 
i mniej czynników jest w stanie zaburzyć ich nocny 
wypoczynek.

Źródło: www.sanofi.pl

Choć problemy ze zdrowiem psychicznym dotyczą 
niemałego odsetka społeczeństwa, wciąż jest to temat 
tabu, także w środowisku pracy. Jak wynika z najnow-
szych badań, 28% pracowników uważa, że pracodawca 
w ogóle nie jest zainteresowany ich dobrym samopo-
czuciem psychicznym. Ponadto znaczna część respon-
dentów przyznaje, że miałaby problem z ujawnieniem 
w pracy informacji o problemach psychicznych. Jed-
nocześnie 17% badanych europejskich pracowników 
przeżywa w pracy stres codziennie, a w przypadku 
Polaków jest to aż 25%, co daje nam najwyższy odsetek 
spośród badanych krajów.

Źródło: The Workforce View in Europe 2019
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