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Wybrane aspekty zachowañ zdrowotnych m³odzie¿y
gimnazjalnej. Czêæ I. Zachowania m³odzie¿y zwi¹zane
z od¿ywianiem
Lifestyle of secondary school students  prevalence of chosen health factors.
Part I. Nutritional habits
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Introduction. Lifestyle is the most important factor leading to better health
and wellbeing. At the same time it can also be a shield protecting against
illnesses caused by behavioral patterns in modern societies.

Wprowadzenie. Prozdrowotny styl ¿ycia jest najwa¿niejszym czynnikiem
umacniaj¹cym zdrowie, stanowi¹c jednoczenie zaporê przed
rozpowszechnianiem chorób cywilizacyjnych o pod³o¿u behawioralnym.

Aim. To assess everyday lifestyle factors related to health among secondary
school students. We conducted the research to study students behavior related
to diet, physical activity and ways of spending free time.

Cel pracy. Diagnoza codziennych zachowañ zdrowotnych m³odzie¿y
gimnazjalnej jako elementów jej stylu ¿ycia oraz ocena, czy s¹ one korzystne
dla zdrowia.

Material and method. Standard questionnaire survey was conducted among
students of III year of secondary school at the age between 15-16 years. The
research was conducted in January 2006, in two randomly chosen secondary
schools in Gdansk.

Materia³ i metoda. Zbadano zachowania m³odzie¿y w trzech obszarach:
zachowania zwi¹zane z od¿ywianiem, aktywnoæ fizyczna oraz formy spêdzania
czasu wolnego. Badaniem ankietowym, przeprowadzonym w styczniu 2006 r.
objêto m³odzie¿ w wieku 15-16 lat, uczniów klas III dwóch wylosowanych
gdañskich gimnazjów.

Results and conclusions. The pattern of dietary habits we observed was far
from the standard of healthy eating. We noticed lack of regularity of meals,
frequent snack eating between main meals. Large percentage (20%) of students
did not eat breakfast or even did not take any food to school. More than a
half of the surveyed students did not eat whole-meal bread, almost a half did
not eat cereals and noodles. On the other hand, the amount of fruits, milk
and milk products consumed by students was satisfactory. Almost 14% of
students used slimming diet and ¼ of them admited that they should be
slimmer. Boys more frequently than girls considered their weight as normal.
Key words: lifestyle, health behavior, secondary school students, health
promotion

Wyniki i wnioski. Uzyskane wyniki wskazuj¹, i¿ styl ¿ycia gimnazjalistów
nie sprzyja zdrowiu. Sposób od¿ywiania ankietowanych odbiega³ od zaleceñ
zdrowego ¿ywienia. Pope³niane przez m³odzie¿ b³êdy ¿ywieniowe dotyczy³y
g³ównie braku regularnoci w spo¿ywaniu posi³ków oraz czêstego podjadania
miêdzy posi³kami g³ównymi. Du¿a liczba badanych rezygnowa³a z pierwszego
niadania a jeszcze wiêksza nie jada³a nic podczas pobytu w szkole. Ponad
po³owa respondentów nie jada³a ciemnego pieczywa a nieco mniej kasz
i makaronów. Za zadowalaj¹ce mo¿na uznaæ jedynie spo¿ycie owoców oraz
mleka i jego przetworów. Diety odchudzaj¹ce stosowa³o 13,9% respondentów,
blisko co 4 badany deklarowa³, ¿e powinien schudn¹æ. Ch³opcy czêciej ni¿
dziewczêta oceniali swoj¹ wagê jako prawid³ow¹.
S³owa kluczowe: styl ¿ycia, zachowania zdrowotne, m³odzie¿ gimnazjalna,
promocja zdrowia
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Wprowadzenie
Integralna sk³adowa promocji zdrowia, za któr¹
uwa¿ana jest edukacja zdrowotna, ma za zadanie oddzia³ywaæ na jednostkê tak, aby zmieniaæ jej indywidualne zachowania na korzystne z punktu widzenia
zdrowia [1]. Proces edukacji zdrowotnej rozpoczyna
siê we wczesnym dzieciñstwie i trwa nieprzerwanie
ca³e ¿ycie. Pierwszym i najwa¿niejszym rodowiskiem
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dla ka¿dego cz³owieka jest jego rodzina. To w niej kszta³tuje siê zdecydowanie najwiêcej zachowañ zwi¹zanych ze zdrowiem. Najwy¿sz¹ skutecznoæ osi¹ga
szkolna edukacja zdrowotna, uznana za najbardziej
op³acaln¹ inwestycjê w zdrowie spo³eczeñstwa. Dlatego nie ma w¹tpliwoci co do tego, ¿e powinien to byæ
proces intensywny o wysokim poziomie efektywnoci
[2]. Postawy i zachowania wzglêdem zdrowia w³asne-
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go i innych, jakie m³odzie¿ zinternalizuje, bêd¹ decydowaæ o stylu ¿ycia doros³ych [3].
Bardzo wa¿na dla zdrowia jednostki jest sfera zachowañ zwi¹zanych z od¿ywianiem. Badania stylu
¿ycia i kultury zdrowotnej naszego spo³eczeñstwa
wskazuj¹ na niski poziom wiedzy w zakresie ¿ywienia [4, 5].
Prawid³owe ¿ywienie i bezpieczna ¿ywnoæ wp³ywaj¹ pozytywnie na stan zdrowia, rozwój biologiczny i wydolnoæ w pracy. Dzieci i m³odzie¿ stanowi¹
grupê wiekow¹, która jest szczególnie wra¿liwa na
wadliwy sposób od¿ywiania [6]. Okres wzrastania
i dojrzewania wymaga ¿ywienia, które zapewni zapotrzebowanie jakociowe i ilociowe organizmu,
gdy¿ w przeciwnym razie mo¿e dojæ do zaburzeñ
obu tych procesów.
W pierwszych dekadach ¿ycia dziecko nabywa
i utrwala nawyki zwi¹zane z od¿ywianiem, które powiela póniej w doros³ym ¿yciu [7]. Wobec powy¿szego zrozumia³a jest potrzeba propagowania w spo³eczeñstwie wiedzy o racjonalnym ¿ywieniu. Znamienny udzia³ w procesie jej zdobywania powinna
odegraæ rodzina, ale te¿ i szko³a.
Cel pracy
Przedmiotem przeprowadzonych badañ s¹ wybrane zachowania zdrowotne m³odzie¿y koñcz¹cej
naukê w gimnazjach. Prezentowane w pracy podejcie do kategorii styl ¿ycia jest ujêciem selektywnym, gdy¿ opiera siê na konfiguracji wybranych zachowañ zdrowotnych. Zbadano zachowania m³odzie¿y w trzech obszarach: zachowania zwi¹zane
z od¿ywianiem, aktywnoæ fizyczna oraz formy spêdzania czasu wolnego.
W tej czêci I pracy omówione zostan¹ zachowania zdrowotne m³odzie¿y zwi¹zane z od¿ywianiem.
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Wiek badanej m³odzie¿y mieci³ siê w przedziale
od 15 do 16 lat. Ankiety wype³ni³o 132 uczniów. Do
dalszej analizy zakwalifikowano 115 prawid³owo wype³nionych.
Wyniki i omówienie
W pracy przedstawiono zachowania uczniów
ostatniej klasy gimnazjum w sferze od¿ywiania oraz
ród³a, z jakich korzystali by poszerzaæ wiedzê w tym
zakresie.
Zapytano badanych o iloæ posi³ków, jakie spo¿ywaj¹ ka¿dego dnia. Posi³kiem spo¿ywanym codziennie przez prawie wszystkich respondentów by³
obiad (97,4%). Podobnie zdecydowana wiêkszoæ
jada³a kolacje (93%). Pierwsze niadania zawsze jada³o 83,5% a drugie 60,9% ankietowanych. Najrzadziej jadanym posi³kiem by³ podwieczorek (ryc. 1).
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Ryc. 1. Posi³ki spo¿ywane przez badanych w ci¹gu dnia
Fig. 1. Meals eaten by students during the day

Odpowiedzi na pytanie o sta³oæ pór, w jakich
gimnazjalici jadali posi³ki, pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿
regularnie od¿ywia³o siê oko³o 1/3 badanych. Ponad
po³owa (54,8%) nie mia³a sta³ych pór spo¿ywania
posi³ków. Natomiast grupa 15 osób (13%) nie potrafi³a odpowiedzieæ wi¹¿¹co na powy¿sze pytanie
(ryc. 2). Zauwa¿ono, ¿e wiêkszoæ uczniów, którzy
Materia³ i metodyka
posi³ki spo¿ywali regularnie, to dzieci rodziców z wy¿Materia³ empiryczny zebrano metod¹ sonda¿u szym wykszta³ceniem, jednak statystycznie nie podiagnostycznego, technik¹ ankietowania. Narzê- twierdzono istnienia zale¿noci pomiêdzy tymi dwodziem badawczym, jaki wykorzystano w niniejszej ma faktami.
pracy, by³a ankieta opracowana przez autorów. Zbudowano j¹ z dwóch czêci. Zgromadzone w pierw60%
szej czêci dane stanowi¹ charakterystykê badanej
50%
populacji. Czêæ druga, to 29 pytañ zg³êbiaj¹cych
40%
problematykê zachowañ zdrowotnych, jakie przejawiaj¹ respondenci w codziennym ¿yciu, a które ob30%
razuj¹ ich styl ¿ycia i mog¹ mieæ istotny wp³yw na
20%
stan zdrowia w przysz³oci.
Metod¹ warstwow¹ wytypowano do badañ m³o- 10%
dzie¿ III klas gimnazjów z województwa pomorskie0%
go, ucz¹cych siê i mieszkaj¹cych w Gdañsku. Byli to:
tak
nie
nie w iem
1. uczniowie Gimnazjum Nr 33, mieszkañcy dziel- Ryc. 2. Regularnoæ od¿ywiania
nicy Osowa oraz 2. uczniowie Gimnazjum Nr 15, Fig. 2. Regularity of meals
mieszkañcy dzielnicy ¯abianka.

66

Probl Hig Epidemiol 2007, 88(1): 64-68

Nieco ponad po³owa respondentów zjada³a pe³ne niadanie przed wyjciem do szko³y, za 15% wychodzi³o z domu na czczo. Pozostali deklarowali wypijanie napojów i zjadanie owoców, co nie jest wystarczaj¹ce, aby zaspokoiæ zapotrzebowanie energetyczne m³odego organizmu (ryc. 3).
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Ryc. 5. Czêstoæ podjadania miêdzy posi³kami
Fig. 5. Eating snacks in between meals
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Ryc. 3. Spo¿ywanie niadania przed wyjciem do szko³y
Fig. 3. Eating breakfast before leaving for school

Posi³ek w szkole w postaci zabranych z domu kanapek konsumowa³o 40,9% respondentów, natomiast
1/4 deklarowa³a, ¿e nie je nic. Pozosta³a czêæ badanych (36,5%) korzysta³a z mo¿liwoci zakupu jedzenia w sklepiku szkolnym w postaci pieczywa cukierniczego, chipsów lub s³odyczy (ryc. 4). Mo¿liwoæ
takich zakupów stwarza okazjê do wybierania produktów wed³ug w³asnego uznania. Niestety s¹ to
najczêciej artyku³y o du¿ej zawartoci cukru oraz
t³uszczu i niskiej wartoci od¿ywczej.
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30%

Sporód podjadanych produktów, jakie w drodze
wielokrotnego wyboru wskazywali badani, najczêciej wymieniane by³y: s³odycze (72,2%), owoce
(67%), jogurty i kefiry (52,2%), mleko i przetwory
mleczne (41,7%), bia³e pieczywo (38,3%). Nieco
rzadziej podjadano wêdliny (27%), sery i twarogi
(25,2%). Mniej liczna grupa wskazywa³a warzywa
(15,7%) i ciemne pieczywo (13%) (ryc. 6). Podobnie jak w badaniach Suligi [8] zauwa¿alna jest du¿a
dysproporcja pomiêdzy spo¿yciem owoców i warzyw,
na niekorzyæ tych drugich. Z produktów przeciwwskazanych niepokoi bardzo wysokie spo¿ycie s³odyczy. Stanowi¹ one tak¿e najczêciej podjadany produkt. Badania B. Woynarowskiej przeprowadzone
w 2002 r. wykaza³y, ¿e codziennie jeden lub wiêcej
razy jada s³odycze 36,4% badanej populacji [9], co 
w opinii autorki  nie sprzyja zdrowiu, zwiêkszaj¹c
ryzyko próchnicy zêbów oraz oty³oci.
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Ryc. 4. Rodzaj posi³ku zjadanego w szkole

Ryc. 6. Najczêciej podjadane produkty
Fig. 6. Most popular snacks
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Podjadanie jest zjawiskiem niekorzystnym, gdy
wystêpuje nagminnie, a przek¹ski s¹ wysokokaloryczne. Wród ankietowanych gimnazjalistów na codzienne podjadanie wskazywa³o 16,6% z nich, za na
czêste 51,3%. O sporadycznym przek¹szaniu wspomina³o 30,4%. Zaledwie znikomy odsetek nie czyni³
tego nigdy (ryc. 5).
Nie stwierdzono statystycznie istotnych ró¿nic
w wystêpowaniu podjadania miêdzy ch³opcami
a dziewczynkami.

20%

bia³e pieczywo

Fig. 4. Type of meal eaten at school
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Pomijanie posi³ków zg³asza³o 63,5% ankietowanych. Zapytani o przyczyny takiego postêpowania
podawali najczêciej nieodczuwalnie g³odu
(47,4%) oraz brak czasu. Dla 8 osób powodem by³o
odchudzanie (ryc. 7).
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Ryc. 8. Dzienna czêstotliwoæ spo¿ywania wybranych produktów
Fig. 8. Frequency of eating chosen products on daily basis

Zjawisko stosowania diet odchudzaj¹cych dotyczy³o w badanej grupie m³odzie¿y 13,9% osób. Blisko
po³owa respondentów ocenia³a swoj¹ masê cia³a jako
prawid³ow¹, natomiast co czwarty ankietowany mia³
Ró¿norodnoæ produktów w codziennych posi³- wiadomoæ nadwagi, ale nie stosowa³ diety. Pozostakach jest warunkiem zaspokojenia potrzeb organi- ³e 19 osób mia³o niedowagê (ryc. 9). Czêciej ni¿
zmu na wszystkie niezbêdne sk³adniki od¿ywcze. ch³opcy odchudza³y siê dziewczêta, jednak¿e ró¿niZapytano m³odzie¿, czy spo¿ywa zalecane produkty ca ta nie jest statystycznie istotna.
i jak czêsto czyni to w ci¹gu dnia. Ponad po³owa baCh³opcy czêciej ni¿ dziewczêta uznawali swoj¹
danych nie jada³a regularnie ciemnego pieczywa masê cia³a za w³aciw¹. Zaobserwowano statystycza 40,9% uczniów  kasz i makaronów. Przewa¿aj¹ca nie istotn¹ zale¿noæ pomiêdzy p³ci¹ ankietowanych
wiêkszoæ ankietowanych uwzglêdnia³a w swej co- a ocen¹ w³asnej masy cia³a jako prawid³owej
dziennej diecie owoce (94,8%) oraz mleko i przetwo- (p<0,05).
ry mleczne (92,2% badanych). Równie wysoki odsetek uczniów (87%) spo¿ywa regularnie warzywa (ryc.
8). Podobne wyniki uzyska³a B. Woynarowska w ba- 50%
daniach prowadzonych na ogólnopolskiej grupie
dzieci i m³odzie¿y w 1998 r. [10]. Ró¿nice dotycz¹ 40%
spo¿ycia mleka i jego przetworów oraz owoców. Wyniki uzyskane przez autorów niniejszej pracy s¹ zde30%
cydowanie bardziej zadowalaj¹ce. Mo¿e to byæ spowodowane dobr¹ i bardzo dobr¹ sytuacj¹ materialn¹
20%
wiêkszoci rodzin badanych gimnazjalistów.
Przeanalizowano równie¿, ile razy rednio w ty10%
godniu respondenci spo¿ywali inn¹ grupê produktów. Uwzglêdniono w niej: miêso czerwone i bia³e,
roliny str¹czkowe, ryby, oleje, s³odycze oraz fast food.
0%
Do pokarmów, które konsumowane by³y najczêciej,
bo a¿ 5,2 razy w tygodniu, nale¿a³y s³odycze. Oleje
jako dodatek do potraw  3 razy. Spo¿ycie miêsa bia³ego wynosi³o 2,4 razy a miêsa czerwonego  2 razy
w tygodniu. Roliny str¹czkowe, podobnie jak ryby,
Ryc. 9. Stosowanie diet odchudzaj¹cych
obecne by³y w tygodniowym jad³ospisie badanych
tylko 1 raz. Niestety, rednie spo¿ycie fast food w ty- Fig. 9. Using slimming diets
godniu równie¿ wynosi³o jeden raz.
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Ryc. 7. Powody pomijania posi³ków
Fig. 7. Reasons for skipping meals
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Poznanie zasad zdrowego od¿ywiania umo¿liwia
dokonywanie w³aciwych wyborów. Ankietowani podali, jakie by³y ród³a ich wiedzy w tym zakresie. Najwiêcej, bo ponad 3/4 (77,4%) z nich uzyska³o j¹ od
rodziców. Niewiele mniej osób (67%) wskaza³o na
masmedia. Z prasy i ksi¹¿ek, jako ród³a informacji,
korzysta³ równie¿ du¿y odsetek badanych (42,6%).
Podobna grupa wskazywa³a na szko³ê. S³u¿bê zdrowia poda³o ponad 1/4 respondentów. Mniej osób
wskazywa³o na kole¿anki i kolegów (13,9%) a tylko
7 uczniów podawa³o inne odpowiedzi.
Wed³ug Woynarowskiej zbyt ma³e jest zainteresowanie lekarza rodzinnego sposobem od¿ywiania
dzieci w wieku szkolnym. Sytuacja ta powinna ulec
diametralnej poprawie [11].
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Wnioski
1. Sposób od¿ywiania ankietowanych odbiega od
zaleceñ zdrowego ¿ywienia.
2. B³êdy pope³niane w sposobie od¿ywiania dotyczy³y g³ównie braku regularnoci w spo¿ywaniu
posi³ków oraz czêstego podjadania miêdzy posi³kami g³ównymi.
3. Znaczny odsetek badanych pomija posi³ki przedpo³udniowe  najbardziej istotne dla organizmu
m³odego cz³owieka. W przypadku niadañ dotyczy to 15%, a drugich niadañ konsumowanych w szkole  25% ankietowanych.
4. Ponad po³owa respondentów nie jada³a ciemnego pieczywa a nieco mniej kasz i makaronów. Za
zadowalaj¹ce mo¿na uznaæ spo¿ycie owoców
oraz mleka i jego przetworów.
5. Pozytywna samoocena masy swojego cia³a by³a
zwi¹zana z p³ci¹.
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