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Według badań przeprowadzonych przez CBOS 
80% badanych jest przekonanych, że odżywia się 
zdrowo, jedynie 17% uczestników badania dekla-
ruje, że ichć dieta jest niezdrowa, a 3% nie potrafi 
tego jednoznacznie określić. Co trzeci badany ma 
w codziennej diecie mięso i jego przetwory  (36%), 
a tylko co setny (1%) – ryby. Kilka razy w tygodniu 
mniej więcej połowa Polaków je mięso i jego prze-
twory (52%). Ryby są produktem, którego w naj-
większym stopniu brakuje Polakom – aż 62% 
badanych uważa, że spożywa ich za mało. Tylko 
niespełna dwie piąte osób (37%) deklaruje, że je ich 
tyle, ile trzeba. Słodycze lub ciasta je przynajmniej 
raz dziennie 24% ankietowanych, a napoje słodzo-
ne typu coca-cola pije co dziesiąta osoba. Słodycze 
i ciasta są grupą produktów, których Polacy najczę-
ściej jedzą za dużo. Aż 41% przyznaje, że powinno 
jeść ich mniej. Codziennie filiżankę kawy częściej 
niż pozostali piją badani w wieku 45-54 lat (86%), 
pracownicy administracyjno-biurowi (83%) oraz 
rolnicy (87%). Co piąta osoba (20%) odczuwa nie-
dobory warzyw i owoców w swojej diecie.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl

Większość Polaków 
uważa, że odżywia się 

zdrowo

Diety wegetariańskiej przestrzega 4%, a chciałoby ją wypróbować 8% Polaków. 
Skłania nas do tego przede wszystkim kiepska jakość dostępnego w sklepach 
mięsa - 54% spośród nas ma co do niego wątpliwości. Polacy zauważają oprócz 
tego coraz lepszą dostępność zamienników mięsa i rozbudowującą się ofertę 
dla wegetarian w restauracjach. Szukają też sposobu na schudnięcie. Zaledwie 
30% potencjalnych wegetarian motywują względy ideologiczne. W przejściu 
na dietę wegetariańską powstrzymuje Polaków przede wszystkim to, że nie 
wyobrażają sobie rezygnacji z mięsa oraz mają silne przyzwyczajenia. Duże 
znaczenie mają dla nich także nawyki żywieniowe bliskich osób. 

Źródło: www.horecatrends.pl

Coraz więcej Polaków 
rezygnuje z mięsa
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CZY POLACY SĄ EKO?
Ankieta przeprowadzona przez Coca-Cola wraz 
z fundacją Nasza Ziemia, pokazuje jakie działa-
nia ekologiczne podejmują Polacy. Najczęściej 
stosowaną przez Polaków formą troski o środo-
wisko jest ograniczanie zużycia wody. Aż 82% 
ankietowanych odpowiedziało, że od dawna 
bierze przede wszystkim prysznice, myje naczy-
nia w zmywarce i zakręca wodę, kiedy nie jest 
potrzebna. Kolejną popularną w Polsce prak-
tyką jest korzystanie ze swoich własnych toreb 
i opakowań podczas robienia zakupów. Aż 77% 
odpowiedziało, że jedną torbę nosi zawsze przy 
sobie, a pozostałe bierze na większe zakupy. Rów-
nocześnie 19% badanych deklaruje, że korzysta 
z materiałowych woreczków na produkty sprze-
dawane luzem. Ponadto ankietowani deklarują 
wprowadzenie takich zmian jak: rezygnacja z pla-
stikowych słomek, zakup produktów w dużych 
opakowaniach, kupowanie lokalnej, sezonowej 
żywności, zmniejszenie spożycia mięsa, ograni-
czenie jazdy samochodem czy zakup kawy do 
własnego kubka zamiast w jednorazowym plasti-
kowym opakowaniu. Niestety 42% osób wyrzuca 
czasami jedzenie, a 10% robi to często.  Terminów 
less waste i zero waste nie zna aż 38% Polaków.  
A Ty, jesteś bardziej eko?

Źródło: https://swiatbezodpadow.pl

CZAS TO ŻYCIE!
Co roku z zawałem serca do szpitala trafia prawie 80 tysięcy 
Polaków. Z badań wynika, że co czwarty pacjent umiera zanim 
jeszcze trafi do szpitala. U połowy Polaków z zawałem serca 
czas od pierwszych objawów do udzielenia profesjonalnej 
pomocy w ośrodku kardiologii interwencyjnej wynosi ponad 
260 minut. Tymczasem każde 30 minut opóźnienia w udroż-
nieniu zamkniętej tętnicy wieńcowej zwiększa ryzyko śmierci 
o 7,5%. Jak wynika z badania przeprowadzonych przez SW 
Research „Zawał serca – Opinie Polaków”, aż 73,8% Polaków 
wie, że ból w klatce piersiowej może oznaczać zawał lub inne 
problemy z sercem, ale niestety tylko 22,2% badanych czując 
ból zadzwoniłoby po pogotowie. Co czwarta osoba (23,5%) 
zareagowałaby natychmiast, podczas gdy trzy czwarte zwle-
kałoby z wezwaniem pomocy – co piąty respondent (18,5%) 
czekałby nawet do następnego dnia. Lekarze podkreślają – od 
momentu zawału serca pomoc powinna być udzielona jak 
najszybciej, a od chwili rozpoznania zawału do zastosowania 
skutecznego leczenia nie powinno upłynąć więcej niż 60 – 90 
min. W przeciwnym razie może dojść do zgonu lub poważ-
nych powikłań, np. niewydolności serca. Najczęstsze objawy 
zawału serca to: ból (czasem bardzo silny), pieczenie lub ucisk 
za mostkiem w klatce piersiowej – ma charakter rozlany, a nie 
punktowy i może się utrzymywać stale lub wielokrotnie ustę-
pować i nawracać. Bólowi może towarzyszyć silny lęk. Ból może 
promieniować do barku, ręki, szyi lub żuchwy. Pamiętaj! Każdy 
zawał serca może mieć inny przebieg. Nawet u tej samej osoby 
objawy kolejnego zawału mogą być inne. W przypadku silnego 
bólu w klatce piersiowej zadzwoń niezwłocznie pod numer 112!
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