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Przewlekła obturacyjna 
choroba płuc
Astma oskrzelowa
Rozedma
Choroby śródmiąższowe
Choroby infekcyjne
Nowotwory
…

Nadciśnienie tętnicze (NT)
Choroba wieńcowa
Przewlekła niewydolność żylna
Udary
Zaburzenia rytmu
Niewydolność serca
Wady serca
Zapalenie mięśnia sercowego
….



Wiek to istotny 
niemodyfikowalny 

czynnik ryzyka 
ChUK i przewlekłej 

niewydolności 
oddechowej



Nadciśnienie tętnicze to:

• główna przyczyna przedwczesnych zgonów na świecie

• najważniejszy modyfikowalny czynnik ryzyka innych ChUK i przewlekłej choroby nerek

Ponad 1/3 dorosłych Polaków choruje na NT, a nawet 30% z nich o tym nie wie, 
dlatego u każdego dorosłego przynajmniej raz w roku należy dokonać pomiaru 

ciśnienia tętniczego!



Wartości ciśnienia tętniczego upoważniające do rozpoznania 
nadciśnienia przy zastosowaniu różnych metod pomiarowych 

Metoda pomiaru
Wartość ciśnienia 

skurczowego, SCT 

(mmHg)

Wartość ciśnienia 

rozkurczowego, RCT 

(mmHg)

Pomiar w placówce medycznej (≥ 2 wizyty) ≥ 140 ≥ 90

Pomiary domowe (HBPM) ≥ 135 ≥ 85

24-h rejestracja ciśnienia tętniczego (ABPM) ≥ 130 ≥ 80

ABPM- ambulatory blood pressure monitoring, ambulatoryjna rejestracja ciśnienia tętniczego
HBPM- home blood pressure monitoring, pomiary ciśnienia tętniczego w warunkach domowych



• 120-129/70-79 mm Hg dla osób < 65. roku życia (< 130/80 mmHg)

• 130-139/70-79 mm Hg dla osób  w wieku 65-70 lat (< 140/80 mmHg)

• 130-149/70-79 mm Hg dla osób > 80. roku życia (< 150/80 mmHg)

Cele terapeutyczne u osób z nadciśnieniem tętniczym w zależności od wieku:

AHA/ACC 2017
ESC/ESH 2018
PTK 2019



Najskuteczniejszą metodą zapobiegania NT jest 
modyfikacja stylu życia, w tym zapobieganie otyłości i 

aktywność fizyczna ! 

Działania profilaktyczne

• ogólne: skierowane do całej populacji

• celowane: skierowane do określonych pacjentów ze względu na RSN:
– osoby z CT >135/85 mmHg (wysokie prawidłowe)

– rodzinne obciążenie w kierunku ChUK (udar, OZW u kobiet <65 r.ż., mężczyzn < 55 r.ż.)

– ≥ 2 klasyczne czynniki ryzyka ChUK (np. palacze tytoniu + dyslipidemia, otyłość + dyslipidemia)

– osoby z cukrzycą i/lub PChN



Ryzyko sercowo-naczyniowe (RSN) to przybliżone prawdopodobieństwo niekorzystnych 
incydentów zdrowotnych w kolejnych 10 latach życia z przyczyn sercowo-naczyniowych 
(udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, zgon). Ocena przydatna do doboru 
postępowania i podjęcia decyzji o ew. farmakoterapii i jej rodzaju. 

Osoby z już rozwiniętą ChUK, cukrzycą i/lub przewlekłą chorobą nerek mają duże (5-9%) 
lub bardzo duże RSN (≥ 10%).  

Zobrazowanie redukcji RSN w związku z modyfikacją pewnych czynników (np. 
zaprzestania nałogu palenia tytoniu, obniżenia wartości SCT i obniżenia nie-HDL 
cholesterolu w lipidogramie) może zmotywować pacjenta – naszego pracownika, do 
podjęcia działań !



https://kardiologia.mp.pl/kalkulatory/287973,ocena-ryzyka-sercowo-naczyniowego
na podstawie: Visseren F.L.J. i wsp. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease
prevention in clinical practice. Eur. Heart J., 2021; 42: 3227-3337, zmodyfikowane

https://kardiologia.mp.pl/kalkulatory/287973,ocena-ryzyka-sercowo-naczyniowego


U których pracowników obligatoryjnie oznaczamy lipidogram?





Przewlekła niewydolność żylna wynika z długotrwałego poszerzenia 
naczyń żylnych i związanego z tym wzrostem ciśnienia żylnego. 

Zespół objawów chorobowych:

• obrzęki w okolicach stawów skokowych o największym 
nasileniu wieczorem, uczucie „ciężkości”

• zaburzenia czucia (świąd, pieczenie, bóle podudzi)
• kurcze mięśni podudzi
• widoczne żylaki 

• stwardnienie skóry i tkanki podskórnej, brunatne 
przebarwienia (lipodermatoskleroza)

• ryzyko powstania owrzodzeń i zakrzepów, w 
konsekwencji także incydentów zatorowych



Przewlekła niewydolność żylna

Częstość występowania u osób dorosłych:

• 40-60% kobiet
• 15-30% mężczyzn

Diagnostyka:

• obraz kliniczny 
• ultrasonografia dopplerowska, ew. fotopletyzmografia, 

angiografia  



Przewlekła niewydolność żylna Postępowanie

Modyfikacja stylu życia:
• Redukcja nadwagi
• Aktywność fizyczna 
• Zmiana nawyków żywieniowych (wzmocnienie naczyń, ograniczenie podaży sodu celem 

zmniejszenia retencji płynów, unikanie zaparć, zapobieganie zwiększeniu masy ciała)
• Zaprzestanie nałogu palenia tytoniu 

Kompresoterapia

Farmakoterapia

Leczenie inwazyjne

Dr n. med. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska



Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2021–2025, finansowane przez Ministra Zdrowia

Podczas komisji ds. BHP oraz wizytacji stanowisk pracy zwrócenie uwagi na: 

• Organizację sposobu wykonywania pracy:
• Przerwy w pracy siedzącej, stojącej na chodzenie, ćwiczenia

• Organizację miejsca pracy: 
• Wyposażenie w krzesło/ fotel o odpowiednim siedzisku (w pozycji siedzącej > odpowiednia wysokość – stopy płasko na 

podłożu, zgięcie w stawach kolanowych 90-110o, odpowiednia długość- ciężar na pośladkach, regulacja pochylenia 
przód-tył; w pozycji stojącej > ergonomiczne podbierające siedziska typu „V” )

• Wyposażenie w podnóżek (także do pracy stojącej,  „aktywny” w pracy siedzącej)
• Wyposażenie w maty aktywne (praca stojąca)
• Wyposażenie w „biurka stojące” umożliwiające zmianę pozycji ciała,  „biurka aktywne” z bieżnią ruchomą, rotorem lub 

rowerkiem stacjonarnym 

• Sposób wykonywania pracy (siedzenia, stania), rodzaj obuwia

Profilaktyka u pracownika 



Profilaktyka u pracownika 

Podczas badań profilaktycznych wykonywanych dla celów przewidzianych w Ustawie Kodeks pracy 
edukowanie i motywowanie w zakresie:

• modyfikacji stylu życia (sposobu żywienia, aktywności fizycznej, higieny snu, nałogów…)
• dostępnych metod profilaktyki swoistej – szczepienia, które chronią przed wystąpieniem trwałych   

powikłań po ciężkiej infekcji i przed zaostrzeniami chorób przewlekłych 
• ergonomicznego sposobu wykonywania pracy



Pracowniku, cura te ipsum!
Ulecz się sam!

• Zredukuj masę ciała 
• Zwiększ aktywność fizyczną 
• Trenuj umysł
• Zmodyfikuj sposób żywienia 
• Ogranicz spożycie alkoholu
• Jeśli palisz – walcz z nałogiem
• Zadbaj o dobry sen
• Zaszczep się !



Not um edam vivo, set ut vivam edo
Nie żyję żeby jeść, lecz jem by żyć



Cum grano salis
z ziarnem soli (z rozsądkiem)

Maksymalnie 5 g soli dziennie (mniej niż 5ml płaska łyżeczka! )

ok. 5,8 g soli



2,5 l
5% piwa 

Balnea, vina, venus corrumpunt corpora nostra, 
sed vitam feciunt balnea, vina, venus !
Kąpiele, wino, miłość niszczą nasze ciała, lecz one sprawiają, że żyjemy !

Maksymalnie 100 g czystego etanolu na tydzień (nie jednorazowo!) 

300 ml 40% wódki Litr 12% 
wina 



Mens sana in corpore sano
W zdrowym ciele zdrowy duch

• Codzienna (trening aerobowy 5 x w tygodniu, oporowy 2x w tygodniu)
• Umiarkowana intensywność
• Rób to, co sprawia Ci przyjemność

• W pracy: wybierz schody zamiast windy, zmieniaj pozycję ciała, wykonuj ćwiczenia 
na stanowisku*



Trening aerobowy to trening wytrzymałościowy usprawniający perfuzję 
tkankową.

Tętno maksymalne (zalecenia wg AHA 2007)

HR max = 208 — (0,7 x wiek w latach) 

• 5 x w tygodniu 
• Co najmniej 30 minut 



• Jazda na rowerze 
• Szybki spacer
• Chodzenie z kijkami (nordic-walking)
• Pływanie, aqua aerobic
• Taniec…

https://zdrowie.dziennik.pl/senior/ar
tykuly/331746,lekarze-namawiaja-
ruszaj-sie-po-zawale.html

https://stronazdrowia.pl/nordic-walking-lepszy-dla-sercowcow-niz-
trening-chodzenie-z-kijkami-poprawia-wydolnosc-u-osob-z-choroba-
wiencowa-serca-ale-nie/ar/c14-16450219



Korzyści wynikające z treningu aerobowego u osób starszych:

• Redukcja nadmiernej masy ciała w zakresie tkanki tłuszczowej, 
wzrost masy i siły mięśniowej, usprawnienie metabolizmu

• Poprawa kondycji psychicznej (zmniejszenie poziomu lęku, poprawa 
funkcji poznawczych, zwiększenie samooceny)

Zwiększenie samodzielności i poprawa samopoczucia !



Trening oporowy to trening siłowy ze stopniowo zwiększanym oporem 
przeciwstawianym pracującym mięśniom.

• 2 x w tygodniu (nie dzień po dniu)
• nakierowany na pracę dużych grup mięśniowych (np. uda, ramienia, grzbietu)
• 1-3 serie 10-15 powtórzeń, jeśli nie sprawiają bólu i nadmiernego wysiłku 

przy kolejnym treningu należy zwiększyć opór



• Jazda na stacjonarnym rowerze treningowym
• Trening na rotorze (kończyny górne i dolne)
• Ćwiczenia rozciągające z taśmami, joga
• Trening siłowy (pchanie, ciągnięcie, podnoszenie cięższych przedmiotów- woreczki 

obciążeniowe, piłka lekarska, kettle ball, siadanie i wstawanie z krzesła, przysiady…)

https://itrening.pl/trening-i-
cwiczenia/tasmy-do-cwiczen-czyli-prosty-
sposob-urozmaicenia-treningu/eaw_bvgh

https://allegro.pl/oferta/innovagoods-alledal-
rotor-rehabilitacyjny-do-120kg-
12012775620?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-
9a9a-
de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medi
um=cpc&utm_campaign=_uzsd_zdrowie_hb_he
alth_pla_pmax&ev_campaign_id=17997543997&
gclid=Cj0KCQiA37KbBhDgARIsAIzce153gLIURzqq
qwiufB5VOja6V_OxtW7PvaW4GW58H6zYaCtsas
H2vpgaAqFUEALw_wcB



Korzyści wynikające z treningu oporowego u osób starszych:

• Redukcja nadmiernej masy ciała w zakresie tkanki tłuszczowej, 
wzrost masy i siły mięśniowej

• Poprawa koordynacji ruchowej i zdolności utrzymania równowagi, 
zmniejszenie ryzyka upadków i urazów

• Przeciwdziałanie osteoporozie

Zwiększenie samodzielności i poprawa samopoczucia !



Zaprzestanie palenia tytoniu jest najbardziej efektywną 
kosztowo strategią prewencji ChUK i przewlekłych 

chorób układu oddechowego





Constuetudo est altera natura
Przyzwyczajenie jest drugą naturą

Powrót do nałogu:
• nie wynika ze słabej „silnej woli”
• jest fizjologicznym procesem nauki „niepalenia” (najczęściej skuteczne

zaprzestanie nałogu następuje dopiero przy 7-9 podjętej próbie)

Wesprzyj 
farmakologicznie

Zmotywuj

Uświadom 
szkodliwość



Skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych 

• nikotynowa terapia zastępcza (NTZ) w postaci plastrów transdermalnych, tabletek do ssania, gum do

żucia, lamelek rozpuszczających się w jamie ustnej, inhalatorów, aerozoli. Plastry naklejane na skórę

należą do preparatów wolno uwalniających nikotynę i mogą być stosowane w skojarzeniu z pozostałymi

o szybkim uwalnianiu nikotyny;

• bupropion: preparaty w postaci tabletek;

• wareniklina: preparaty w postaci tabletek.



Zachęć pracowników do 
skorzystania z dostępnych metod 

profilaktyki swoistej !

Znalezione w internecie



Szczepienia przeciwko grypie, infekcjom pneumokokowym, COVID-19

•Powikłania ostrych infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza grypy, mogą być przyczyną rozwoju
ChUK i/lub zaostrzeń choroby niedokrwiennej serca.

•W sezonach zwiększonego zachorowania na grypę odnotowano aż 4-ktrotnie większe ryzyko
zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu, największe w pierwszych 3 dniach infekcji.

•W celu zmniejszenia absencji chorobowej oraz zapobiegania długotrwałej niezdolności do pracy
z powodu ChUK oraz ich powikłań, należy rozważyć coroczne wykonywanie szczepień przeciwko
grypie u pracowników, zwłaszcza u osób obciążonych czynnikami ryzyka ChUK lub już
istniejącymi schorzeniami.















https://www.homesquare.pl/nietypowe-biurko/



https://www.pomponik.pl/artykul-sponsorowany/news-ergonomiczne-meble-
biurowe-dla-lepszego-funkcjonowania,nId,5360287

https://ergospot.pl/produkt/mata-antyzmeczeniowa-orthomat-diamond-do-pracy-jednozmianowej-wzor-blachy-
ryflowanej-kolor-czarno-zolty/?gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1EvUU2b-
NCEzcrxjRqAC1Popxw0UiFZAf2lFr3Q8eFhPzIhOyFyJpRoCCIkQAvD_BwE



https://www.e-insportline.pl/11795/krzeslo-z-pilka-rehabilitacyjne-insportline-g-chair-z-oparciem



https://www.e-insportline.pl/11795/krzeslo-z-pilka-rehabilitacyjne-insportline-g-chair-z-oparciem



Morbum evitare quam curare facilius est

Lepiej zapobiegać niż leczyć

https://youtu.be/oZoXH-TdN1U

Zapraszamy do wspólnych ćwiczeń usprawniających układ oddechowy i krążenie 
przy biurku !

https://youtu.be/oZoXH-TdN1U

