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Wstęp

Firma Zentiva jest wieloletnim partnerem polskiej medycyny w kluczowych obszarach terapeutycznych, takich jak
kardiologia, neurologia, urologia oraz reumatologia. Angażujemy się zarówno w leczenie, jak i w profilaktykę wielu
chorób. W czasie pandemii firma zobowiązała się w sposób szczególny wesprzeć służbę zdrowia w zapobieganiu
długofalowym skutkom związanym z COVID-19 wynikającym z zaniechania profilaktyki zdrowia przez znaczną część
społeczeństwa. W tym celu postanowiliśmy stworzyć projekt, który pod wspólnym parasolem będzie komunikował
ważne choroby cywilizacyjne i zachęcał Polaków do badań profilaktycznych oraz korzystania z pomocy lekarzy
specjalistów. Tak powstał pomysł na mobilne centrum diagnostyczne, które wyruszyło w Polskę i w ciągu 4 miesięcy
odwiedziło 23 miasta. Kampania odnosiła się do najważniejszych problemów medycznych polskiego społeczeństwa,
takich jak:
1. Choroby układu krążenia. Na tle Europy Polska znajduje się w grupie krajów wysokiego ryzyka występowania chorób sercowo-naczyniowych. Za niemal połowę zgonów w naszym kraju odpowiadają choroby
układu krążenia. Sytuację znacznie pogorszyła pandemia – dane z lat 2019 i 2020 wskazują wzrost
śmiertelności wewnątrzszpitalnej osób chorych na serce o 41%1, a nawet skrócenie przeciętnej długości
życia – u mężczyzn o 1,5 roku, u kobiet o 1,1 roku2.
2. Nietrzymanie moczu. Szacuje się, że z tym problemem zmagać się może nawet 2,5 miliona Polaków!3
Schorzenie to występuje w różnym wieku, niezależnie od płci. Polacy jednak wstydzą się mówić o swoich
objawach lekarzowi specjaliście, uznając chorobę za temat tabu.
3. Choroby stawów. Ocenia się, że na choroby stawów w Polsce cierpi ponad 9 milionów osób – statystycznie co czwarty Polak! Choroby reumatologiczne nie są wyłącznie problemem osób starszych. Coraz
częściej schorzenia te dotyczą też dzieci i młodzieży, wpływając na ich codzienne funkcjonowanie.
4. Choroba Alzheimera i inne choroby neurodegeneracyjne. Szacuje się, że w 2050 roku prawie milion
Polaków będzie cierpiało na chorobę Alzheimera4. Niestety, w czasie pandemii COVID-19 konsultacje
telefoniczne pacjentów z chorobą Alzheimera nie zdawały egzaminu, ponieważ w ich przypadku kontakt
z lekarzem wymaga pomocy osób bliskich.
W badaniu przeprowadzonym przed kampanią na reprezentatywnej grupie Polaków aż 49,1%5 ankietowanych
zadeklarowało, że szuka porad zdrowotnych głównie w Internecie. Polacy unikali również kontaktu z lekarzami
specjalistami, nawet kiedy występowały niepokojące symptomy. Aż 15%6 badanych zbagatelizowało poważne
objawy sercowe w trakcie pandemii. Problem stanowiły także rozmowy z lekarzem o schorzeniach uznawanych za
wstydliwe. Co piąty Polak nie powiedziałby lub nie wie, czy byłby skłonny opowiedzieć o problemie nietrzymania
moczu swojemu lekarzowi7.
Poprzez akcję mobilnych, bezpłatnych badań odbywających się w centrach miast, bez konieczności posiadania
skierowania, Zentiva chciała zachęcić jak najwięcej Polaków do sprawdzenia stanu zdrowia i regularnego o nie
dbania. W ramach podsumowania akcji powstał poniższy raport, pokazujący, jaka jest kondycja zdrowotna
Polaków po COVID-19 i dlaczego niezbędnym elementem życia powinny być regularne badania profilaktyczne.

1.

Dane pochodzą z przemówienia podczas debaty Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.
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Dane pochodzą z przemówienia podczas debaty Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.
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Milena Bękarska, Karolina Ciepiela, Tomasz Michałek, Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej w 2020 roku.
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Raport RPO Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce, Warszawa 2016.
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Badanie zrealizowane na zlecenie Zentiva Polska w dniach 06.05-07.05.2021 metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel, na
reprezentatywnej grupie Polaków.
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Badanie zrealizowane na zlecenie Zentiva Polska w dniach 06.05-07.05.2021 metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel, na
reprezentatywnej grupie Polaków.
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Badanie zrealizowane na zlecenie Zentiva Polska w dniach 06.05-07.05.2021 metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel, na
reprezentatywnej grupie Polaków.
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Rada Naukowa kampanii i działania edukacyjne

Program kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” powstał we współpracy ze specjalnie powołaną Radą
Naukową w składzie:

prof. dr hab. n. med.
Maciej Banach
prezes Polskiego
Towarzystwa
Lipidologicznego

prof. dr hab. n. med.
Piotr Jankowski
Klinika Chorób Wewnętrznych
i Gerontokardiologii CMKP

prof. dr hab. n. med.
Ewa Barcz
Międzyleski Szpital
Specjalistyczny
w Warszawie

prof. dr hab. n. med.
Piotr Wiland
kierownik katedry i Kliniki
Reumatologii i Chorób
Wewnętrznych Uniwersytetu
Medycznego i USK we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med.
Piotr Chłosta
kierownik Katedry i Kliniki
Urologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie,
prezes Polskiego
Towarzystwa Urologicznego

dr n. med. Anna Barczak
specjalista psychologii klinicznej,
Oddział Alzheimerowski, Klinika
Neurologii, Centralny Szpital
Kliniczny MSWiA w Warszawie,
wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Alzheimerowskiego

prof. dr hab. n. med.
Tomasz Gabryelewicz
kierownik Oddziału
Alzheimerowskiego
Centralnego Szpitala
Klinicznego MSWiA
w Warszawie, prezes Polskiego
Towarzystwa Alzheimerowskiego

dr n. med.
Maria Rell-Bakalarska
specjalistka w zakresie
reumatologii

W ramach kampanii eksperci Rady Naukowej wspólnie opracowali broszurę edukacyjną, która była dystrybuowana
wśród osób biorących udział w akcji. Dzięki broszurze pacjenci mogli zapoznać się m.in. z dzienniczkiem pomiaru
ciśnienia tętniczego, zestawem ćwiczeń dla osób cierpiących na bóle kręgosłupa, zestawem ćwiczeń mięśni dna
miednicy dla kobiet i mężczyzn oraz podstawowymi sposobami rozpoznawania choroby Alzheimera. W publikacji
można było znaleźć wiele innych cennych informacji z zakresu kardiologii, urologii i ginekologii, reumatologii oraz
neurologii. Broszura trafiła w sumie do ponad 3,5 tys. osób.
Eksperci opracowali również dekalog zdrowego życia – 10 zasad, według których powinien postępować każdy
pacjent, aby dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem. Broszura edukacyjna oraz dekalog dostępne są na stronie
programu: www.zmieniamyprzyzwyczajenia.pl/dlapacjentów
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Bezpłatne badania profilaktyczne w mobilnym punkcie diagnostycznym

Przez 4 miesiące w ramach kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” mobilny punkt diagnostyczny odwiedził
23 miasta, w których przebadanych zostało 3200 Polaków. W każdym miesiącu pacjenci mogli bezpłatnie wykonać
podstawowe badania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, takie jak m.in. EKG serca, pomiar ciśnienia tętniczego,
saturacja krwi oraz analiza BMI. Ponadto, w poszczególnych miesiącach wykonywane były specjalistyczne
konsultacje oraz badania. W czerwcu dotyczyły one kardiologii, w lipcu urologii i problemów związanych
z nietrzymaniem moczu, w sierpniu reumatologii ze szczególnym uwzględnieniem reumatoidalnego zapalenia
stawów (RZS), a we wrześniu choroby Alzheimera. Podczas każdej akcji uczestnicy mogli skonsultować wyniki
z dyżurującym w mobilnym punkcie lekarzem specjalistą.

odwiedziliśmy

przebadaliśmy

23

3200

miasta

Polaków

Słupsk
16-17 września

Gdańsk
16 czerwca
Olsztyn
21 lipca
Białystok
9-10 czerwca

Bydgoszcz
2 lipca Toruń
1 lipca
Poznań
14 lipca
Zielona Góra
11 sierpnia

Ciechocinek
2-3 września

Warszawa
4 sierpnia

Łódź
5 sierpnia
Radom
27 sierpnia

Wrocław
24-25 czerwca
Wałbrzych
Opole
22 czerwca
7 lipca

Polanica Zdrój
14 września

Częstochowa
18 sierpnia

Kielce
26 sierpnia

Kraków
20 sierpnia

Lublin
28-29 lipca
Nałęczów
10 września

Rzeszów
18 czerwca

Katowice
7 września

Kardiologia
Reumatologia
Urologia
Neurologia
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Najważniejsze wnioski na podstawie badań przeprowadzonych
w mobilnym punkcie diagnostycznym

Wyniki badań jasno wskazują, że stan zdrowia wielu Polaków nie jest zadowalający. Alarmujące są wyniki związane
z nieprawidłową – najczęściej za wysoką – masą ciała i nieprawidłowości wykryte w EKG oraz podczas pomiaru
ciśnienia. Wnioski z badań w zakresie urologii wskazują na potrzebę dalszej diagnostyki i leczenia osób dorosłych
pod kątem nietrzymania moczu. Także w dziedzinie reumatologii i chorób neurologicznych pozostaje wiele do
zrobienia. Pacjenci w mobilnym punkcie diagnostycznym skarżyli się na częste bóle stawów, a w miesiącu
poświęconym chorobie Alzheimera wykazywali problemy poznawcze.

Wnioski:
— W świetle przeprowadzonych badań zaledwie 34% pacjentów miało prawidłową masę ciała, natomiast
aż u 66% badanych stwierdzono nadwagę lub otyłość. Problem ten częściej dotyczył mężczyzn niż kobiet.

— W miesiącu badań kardiologicznych aż u 31% pacjentów wykryto nieprawidłowości podczas badania
EKG, co może wskazywać na chorobę serca.

— U większości pacjentów wiek metaboliczny okazał się wyższy niż wiek biologiczny (rzeczywisty).
Najgorsze wyniki uzyskiwali 50-latkowie.

— Wynik powyżej 140 mgH wykazano u 39% pacjentów, co wskazuje na możliwość nadciśnienia tętniczego.
— Na badania profilaktyczne w ramach kampanii stosunkowo często zgłaszały się osoby z niewykrytym
nadciśnieniem tętniczym, u których rozpoznano po raz pierwszy jego podwyższoną wartość.
U 23% pacjentów, którzy zadeklarowali, że nie leczą się na nadciśnienie, pomiar ciśnienia krwi był
nieprawidłowy.

— Najbardziej niepokojące były wyniki badań urologicznych. Aż 66% pacjentów kwalifikowało się do dalszych
konsultacji w zakresie nietrzymania moczu. Co czwarty badany przyznał, że podczas kaszlu, kichania,
noszenia zakupów, chodzenia lub uprawiania sportu zdarza mu się nie utrzymać moczu. Co piąty badany
zgodził się ze stwierdzeniem, że w codziennym funkcjonowaniu zdarza mu się nie zdążyć do toalety.

— Aż 37% pacjentów zostało skierowanych na konsultację do dyżurującego na miejscu lekarza reumatologa.
Podczas konsultacji z lekarzem specjalistą badani skarżyli się na bóle stawów i niepokojące ich obrzęki
kończyn.

— W ankietach wypełnianych w trakcie badania pacjenci wskazywali, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy
zauważyli u siebie obrzęki stawów obwodowych (51%); odczuwali bolesność w stawie lub stawach rąk:
nadgarstkowych, śródręczno-paliczkowych lub międzypaliczkowych bliższych (55%). Ponadto 54%
zadeklarowało, że rozpoznano u nich chorobę zwyrodnieniową stawów.

— Podczas miesiąca badań neurologicznych problemy w zakresie poznawczym wystąpiły u 24% pacjentów,
którzy zostali skierowani do dyżurującego na miejscu lekarza specjalisty – neurologa lub psychiatry.
Do konsultacji z lekarzem kwalifikowały się osoby z nieprawidłowym wynikiem testu Mini-COG8.

— U blisko 5% badanych wykryto nieprawidłową saturację krwi. Spadek saturacji może być szczególnie
niebezpieczny u osób, które chorowały na COVID-19, ponieważ wskazuje on na występowanie duszności.

— W badaniach wykonywanych w mobilnym punkcie diagnostycznym wzięły udział przede wszystkim osoby
powyżej 50 roku życia (63% przebadanych pacjentów).

— Chętniej z badań profilaktycznych korzystały kobiety. Wśród badanych w mobilnym punkcie diagnostycznym stanowiły one blisko 65% osób.

8.

Narzędzie przeznaczone do weryfikacji obecności otępienia u osób starszych. Ocenia pamięć bezpośrednią oraz odroczoną, a także wybrane aspekty językowe
oraz funkcje wzrokowo-przestrzenne i wykonawcze.
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Struktura demograficzna badanych pacjentów

Płeć badanych

65%

35%

Wiek badanych
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Tabela wyników podsumowująca 4 miesiące badań
w mobilnym punkcie diagnostycznym

Rodzaj Badania
BMI wykazujące nadwagę/otyłość
Nieprawidłowe EKG – % badanych
Nadciśnienie tętnicze
Saturacja krwi

Łącznie

kobiety

mężczyźni

2065
430
981
157

61%
71%
58%
56%

39%
29%
42%
44%

Konsultacje ze specjalistą
Procent
Procent
Procent
Procent
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pacjentów
pacjentów
pacjentów
pacjentów

skierowanych
skierowanych
skierowanych
skierowanych

na
na
na
na

konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje

kardiologiczne
urologiczne
reumatologiczne
neurologiczne

31%
66%
37%
24%
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Szczegółowe wyniki i wnioski Rady Ekspertów na temat badań
w mobilnym punkcie diagnostycznym

Jaki jest stan serc Polaków? – wyniki badań kardiologicznych
Każdy miesiąc badań w ramach kampanii „Zentiva – Zamieniamy Przyzwyczajenia” to inny obszar terapeutyczny,
w którym realizowana była pogłębiona diagnostyka. Podczas miesiąca kardiologii elementem kwalifikującym do
konsultacji z lekarzem specjalistą były wyniki badania EKG. Z konsultacji kardiologicznych skorzystało 265 pacjentów
(31% wszystkich, którzy zgłosili się do punktu mobilnego). W opisie wyników pomiarów EKG, lekarze najczęściej
wskazywali na niemiarowy rytm serca, bradykardię oraz nadkomorowe zaburzenia rytmu serca.
Wnioski z miesiąca kardiologii wskazują na to, że Polacy zaniedbali regularne wizyty u lekarzy specjalistów
i wykonywanie badań profilaktycznych. Co trzeci pacjent wymagał konsultacji z lekarzem, omawiającym na miejscu
wyniki badań – to alarmująca sytuacja – komentuje prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski z Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP.

Pacjenci wymagający konsultacji z lekarzem specjalistą podczas miesiąca kardiologii

31%

TAK

69%

NIE

EKG serca
EKG pomaga we wstępnym rozpoznaniu wad zastawek serca, zapalnych chorób mięśnia sercowego,
wad wrodzonych lub spowodowanych toksynami. Według danych dotyczących wyników pomiarów EKG,
wykonanych w trakcie całej kampanii, również u pacjentów zgłaszających się na badania urologiczne, neurologiczne
i reumatologiczne, nieprawidłowości wykryto u 17% osób poddanych badaniu.

Wyniki badań EKG u pacjentów przez okres 4 miesięcy trwania kampanii

NIEPRAWIDŁOWE

17%
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Nadciśnienie tętnicze
Podczas czterech miesięcy badań profilaktycznych we wszystkich lokalizacjach personel medyczny dokonywał pomiaru ciśnienia odwiedzającym punkt diagnostyczny, a także przeprowadzał podstawowy wywiad w kierunku nadciśnienia tętniczego. Wnioski z poniżej przedstawionych danych wskazują, że ciśnienie powyżej 140 mgH9 stwierdzono
u 39% pacjentów poddanym badaniu. Wśród badanych, którzy zadeklarowali zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze,
ponad połowa (a dokładnie 52%) miała ciśnienie podwyższone. Z kolei u 23% osób, które zadeklarowały brak
zdiagnozowanego dotychczas nadciśnienia tętniczego, pomiar ciśnienia wskazywał, że konieczna będzie dalsza
diagnostyka w tym kierunku.
Ogólne dane dotyczące pomiaru ciśnienia

W NORMIE

61%

39%

NADCIŚNIENIE

Wyniki badań z kampanii potwierdzają, że nadal mamy do czynienia z dużą liczbą niezdiagnozowanych i nieleczonych
przypadków nadciśnienia tętniczego. Co więcej, pacjenci, którzy wiedzą o swojej chorobie, często nie stosują się do
wskazówek lekarza, bagatelizują problem i niestety ich wyniki pomimo prawidłowej diagnozy nadal pozostają złe.
Tymczasem prawidłowa kontrola ciśnienia krwi i innych czynników ryzyka, przede wszystkim najbardziej
rozpowszechnionej w społeczeństwie hipercholesterolemii, powinna być priorytetem w profilaktyce zawałów serca
i udarów – komentuje prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.
Czy wykazano nadciśnienie u pacjentów deklarujących diagnozę w tym kierunku?

WYKAZANO NADCIŚNIENIE

52%

48%

NIE WYKAZANO NADCIŚNIENIA

Czy wykazano nadciśnienie u pacjentów nie deklarujących diagnozy w tym kierunku?

WYKAZANO NADCIŚNIENIE

9.

8

23%

77%

NIE WYKAZANO NADCIŚNIENIA

Za normę podczas podczas pomiaru ciśnienia tętniczego uznaje się ciśnienie skurczowe 120-129 mm Hg i rozkurczowe 80-84 mm Hg.
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Analiza BMI
W świetle przeprowadzonych badań, u 66% badanych wykryto podwyższone BMI. Wśród nich 39% pacjentów miało
nadwagę, 20% otyłość I stopnia, 5% otyłość II stopnia, oraz 2% osiągnęło otyłość III stopnia. Wagę prawidłową
na podstawie BMI wykazano zaledwie u 1/3 badanych.
Jeśli uwzględnić podział na płeć, to mężczyźni częściej mają problem z zachowaniem prawidłowej masy ciała
– nadwagę wykazano u 47% mężczyzn i 35% kobiet. Z kolei otyłość została podzielona na trzy stadia rozwoju.
I stopień zdiagnozowano u blisko 23% mężczyzn i 21% kobiet. II stopień był zauważalny już u znacznie mniejszej
liczby osób – 7% mężczyzn i 6% kobiet. III stopień – u 2% mężczyzn i 3% kobiet.
Wartość prawidłowa została zaobserwowana u 36% kobiet i zaledwie 23% mężczyzn.

Ogólne dane dotyczące wagi pacjentów

34%

NORMA

66%

OTYŁOŚĆ I NADWAGA

Szeczegółowe wyniki BMI

> 40 otyłość III stopnia

2%

35-39,99 otyłość II stopnia

5%

30-34,99 otyłość I stopnia

20%

25-29,99 nadwaga

39%

18,5-24,99 wartość prawidłowa

32%

17-18,39 niedowaga

1%

16-16,99 wychudzenie

0%

< 16 wygłodzenie

0%
0
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Szeczegółowe wyniki BMI
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Wiek biologiczny a wiek metaboliczny
Wśród uczestników kampanii powyżej 50. roku wiek metaboliczny był średnio wyższy niż ten rzeczywisty,
biologiczny, o 6%. Jest to wynikiem zaniedbania profilaktyki zdrowotnej i wskazuje na potrzebę prowadzenia
intensywnych działań edukacyjnych oraz prewencyjnych w celu wykrycia i wdrożenia odpowiedniego leczenia.
Pozytywne wyniki w tym zakresie widoczne są u osób powyżej 60. roku życia. W tym przypadku mediana wieku
biologicznego była zdecydowanie większa od wieku metabolicznego. Różnica sięga 9 pkt procentowych.

Wiek biologiczny vs. wiek metaboliczny
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Saturacja krwi
Spadek saturacji krwi może oznaczać duszności, które są jednym z objawów, ale również powikłaniem po
przechorowaniu koronawirusa. Biorąc pod uwagę fakt, iż za nami pierwsze fale pandemii COVID-19, które skutkowały
wieloma problemami w zakresie wydolności oddechowej osób zakażonych, utrzymującymi się na długo po
zakończeniu choroby, wyniki saturacji krwi były bardzo dobre. Podczas 4 miesięcy badań zaledwie 157 osób (5%)
wykazało nieprawidłowości w tym zakresie.

Wyniki badania saturacji krwi

PRAWIDŁOWA
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Badania urologiczne i ginekologiczne – niepokojące dane
dotyczące nietrzymania moczu (inkontynencji)
W lipcu badania w mobilnym punkcie diagnostycznym ukierunkowane były na problemy urologiczne i ginekologiczne.
Uczestnicy akcji wypełniali kwestionariusz dotyczący nietrzymania moczu. W przypadku niepokojącego wyniku byli
kierowani do dyżurującego na miejscu lekarza urologa. Według zebranych w trakcie całej kampanii danych aż 66%
pacjentów wymagała dalszej konsultacji w zakresie nietrzymania moczu.
Jak wynika z analizy ankiet, 61% osób zadeklarowało, że korzysta z toalety w nocy; co czwarty pacjent przyznał,
że podczas kaszlu, kichania, noszenia zakupów, chodzenia lub uprawiania sportu zdarza mu się nie utrzymać moczu;
ponad połowa (51%) deklarowała, że przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca podróży, zakupów czy innego
spędzania czasu bierze pod uwagę korzystanie z toalety; 21% pacjentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że zdarza się
im nie zdążyć do toalety i nie utrzymać moczu.

Pacjenci wymagający konsultacji uroginekologicznych
w miesiącu poświęconym urologii i ginekologii

TAK

66%

34%

NIE

Nietrzymanie moczu to dolegliwość skutkująca obniżeniem jakości życia w różnym stopniu i w wielu jego sferach.
O objawach tej choroby należy mówić głośno. Tym bardziej martwi mnie fakt, że aż 66% osób przebadanych
w mobilnym punkcie diagnostycznym wymagało konsultacji z ginekologiem lub uroginekologiem – mówi
prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego
w Warszawie.
Pamiętajmy o tym, że absolutną podstawą w eliminacji schorzeń związanych z nietrzymaniem moczu jest profilaktyka.
Cieszę się, że coraz głośniej o tym rozmawiamy, bo zdrowe społeczeństwo to społeczeństwo, które czuje, że jest pod
opieką lekarzy i systemu zdrowia – podkreśla prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
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Bóle stawów – czy Polacy zwracają na nie uwagę? – podsumowanie
wyników badań reumatologicznych
W miesiącu badań poświęconych reumatologii do podstawowego zakresu badań wykonywanych w mobilnym
punkcie diagnostycznym dodano kwestionariusz dotyczący rozpoznania reumatoidalnego zapalenia stawów.
W wyniku tego personel medyczny skierował 37% pacjentów na konsultację do dyżurującego na miejscu lekarza
reumatologa. Było to 278 osób z 745.
Podczas konsultacji z lekarzem specjalistą pacjenci skarżyli się na bóle stawów i niepokojące obrzęki kończyn.
W ankietach wypełnianych w trakcie badania wskazywali, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy zauważyli przede
wszystkim:

— obrzęk stawu obwodowego – u 51% pacjentów konsultujących się z reumatologiem
— bolesność w stawie lub stawach rąk: nadgarstkowych, śródręczno-paliczkowych lub międzypaliczkowych
bliższych – u 55% pacjentów konsultujących się z reumatologiem

Pacjenci wymagający konsultacji z reumatologiem na podstawie przeprowadzonego kwestionariusza
dot. reumatoidalnego zapalenia stawów

TAK

37%

63%

NIE

Powszechnie uważa się, że reumatoidalne zapalenie stawów to schorzenie, na które cierpią jedynie starsze osoby.
Tymczasem pierwsze objawy rozwijają się pomiędzy 20. a 55. rokiem życia. Dlatego profilaktyka w tym zakresie jest
tak ważna – komentuje prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland, kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób
Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego i USK we Wrocławiu.
Remisja jest naszym wspólnym celem. W tym słowie jest „ja”, czyli ja-pacjent. Dlatego, aby objawy się cofnęły,
aby udało się jak najwcześniej zdiagnozować chorobę i powstrzymać jej rozwój, należy udać się na wizytę do lekarza
reumatologa w celu diagnostyki i wdrożenia leczenia lekami modyfikującym przebieg choroby (najlepiej w czasie okna
terapeutycznego tzn. 12 tygodni od pierwszych obrzęków stawów). Ważna jest również stała kontroli aktywności
choroby – komentuje dr n. med. Maria Rell-Bakalarska z Centrum Reumatologii i Osteoporozy w Warszawie.
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Badania neurologiczne – profilaktyka w leczeniu choroby Alzheimera.
Czy to jest w Polsce możliwe?
Ostatni miesiąc kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” poświęcony był chorobie Alzheimera. W mobilnym
punkcie diagnostycznym oprócz podstawowych badań profilaktycznych pacjenci rozwiązywali również przesiewowy
test Mini-COG10. Problemy w zakresie poznawczym wystąpiły u 24% osób, które zostały skierowane do stacjonującego na miejscu lekarza specjalisty – neurologa lub psychiatry. Do konsultacji z lekarzem kwalifikowały się
osoby, które nie mogły zapamiętać wskazanych wcześniej słów lub miały problem z prawidłowym wykonaniem testu
zegara.

Pacjenci wymagający konsultacji z neurologiem lub psychiatrą
w miesiącu poświęconym chorobie Alzheimera

TAK

24%

76%

NIE

Profilaktyka w leczeniu choroby Alzheimera to bezwzględna podstawa. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza,
tym szybciej możliwe jest wybranie odpowiedniej ścieżki terapeutycznej. Jeśli pacjent jest jeszcze świadomy
w momencie jej postawienia, może podjąć konkretne decyzje dotyczące swojej przyszłości, pracy czy finansów.
Według powyższych danych, co czwarty badany kwalifikował się do konsultacji ze specjalistą. Powstaje pytanie: czy
jeżeli nie byłaby organizowana niniejsza kampania społeczna, osoby te zauważyłyby u siebie niepokojące objawy?
– mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz, kierownik Oddziału Alzheimerowskiego Centralnego Szpitala
Klinicznego MSWiA w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.
Choć choroby Alzheimera nie da się wyleczyć, można jednak skutecznie jej przeciwdziałać. Niestety, temat ten wciąż
traktowany jest w polskim społeczeństwie jako tabu. Wielu pacjentów wstydzi się przyznać do problemów z pamięcią
lub nie reaguje na pierwsze objawy, myśląc, że w starszym wieku pewne incydenty są akceptowalne. W ten sposób
trafiają do nas pacjenci już w zaawansowanym stadium choroby – komentuje dr n. med. Anna Barczak,
neuropsycholog, Oddział Alzheimerowski, Klinika Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

10. Narzędzie przeznaczone do weryfikacji obecności otępienia u osób starszych. Ocenia pamięć bezpośrednią oraz odroczoną, a także wybrane aspekty językowe
oraz funkcje wzrokowo-przestrzenne i wykonawcze.
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Edukacja pacjentów online

Celem kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” było nie tylko zachęcenie Polaków do realizacji regularnych
badań przesiewowych, ale także informowanie społeczeństwa o profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Równolegle
do badań prowadzonych w mobilnym punkcie diagnostycznym odbyły się bezpłatne webinary prowadzone przez
ekspertów z Rady Naukowej kampanii „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia” poświęcone chorobom kardiologicznym, urologicznym, reumatologicznym i neurologicznym.

„Wakacyjne podróże osób leczących się kardiologicznie”
Był to pierwszy z cyklu webinarów realizowanych w ramach kampanii. Spotkanie poprowadzili: prof. Piotr Jankowski
z Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz prof. Maciej Banach, Prezes Polskiego
Towarzystwa Lipidologicznego. Eksperci dyskutowali o tym, jak osoby z chorobami układu krążenia powinny
przygotować się do wakacji i jakie miejsce wypoczynku powinny wybierać, czy decydować się na aktywność fizyczną
podczas wycieczki i jak zadbać o swoją dietę.

„Pęcherz terrorysta – codzienność z perspektywy pacjenta”
Spotkanie zostało poprowadzone przez prof. Ewę Barcz z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Międzyleskiego
Szpitala Specjalistycznego w Warszawie oraz prof. Piotra Chłostę, kierownika Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Pacjenci mieli okazję zapytać
ekspertów o sposoby leczenia NTM (nietrzymanie moczu), jak zapobiegać takiemu schorzeniu oraz jakie działania
podejmować, aby minimalizować negatywne skutki choroby.

„RZS vs. Pacjent – jak wygrać tę walkę?”
Webinar koncentrował się wokół profilaktyki, rozpoznania i leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Spotkanie
poprowadzili: prof. Piotr Wiland, kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu
Medycznego i USK we Wrocławiu oraz dr Maria Rell-Bakalarska z Centrum Reumatologii i Osteoporozy w Warszawie.

„Oko w oko z chorobą Alzheimera”
Choroba Alzheimera często traktowana jest jako temat tabu, ponieważ problemy w zakresie poznawczym są
powszechnie akceptowane u osób w starszym wieku. Tymczasem mogą być pierwszymi objawami choroby
Alzheimera. O tym, jaki wpływ na rozwój tego schorzenia mają nasze codzienne wybory oraz jak angażować
społecznie osoby już zdiagnozowane, rozmawiali: prof. Tomasz Gabryelewicz, kierownik Oddziału Alzheimerowskiego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego
oraz dr Anna Barczak, neuropsycholog, Oddział Alzheimerowski, Klinika Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

Akcji badań profilaktycznych oraz webinarom edukacyjnym
towarzyszyła także szeroka kampania medialna.
Informacje o realizowanych działaniach dotarły
do blisko 2 mln Polaków.
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Materiały edukacyjne oraz więcej informacji o kampanii znaleźć można na stronie

www.zmieniamyprzyzwyczajenia.pl

Organizator kampanii
Zentiva jest producentem wysokiej jakości leków w przystępnej cenie, które trafiają do pacjentów w Europie i poza
nią. Firma zatrudnia 4,5 tys. pracowników i ma sieć zakładów produkcyjnych, w tym flagowe fabryki w Pradze,
Bukareszcie i Ankleshwar. Zentiva pragnie być liderem markowych i generycznych leków w Europie, by w ten sposób
lepiej zaspokajać codzienne potrzeby zdrowotne pacjentów. Dążymy do tego, by opieka zdrowotna stała się prawem,
a nie przywilejem. Ludzie – szczególnie w dzisiejszych czasach – potrzebują dostępu do dobrej jakości leków i opieki
zdrowotnej w przystępnej cenie. Współpracujemy z lekarzami, farmaceutami, hurtowniami, organami regulacyjnymi
i władzami, by wspólnie tworzyć najlepsze rozwiązania problemów życia codziennego.
Więcej informacji o firmie znajduje się na
www.zentiva.pl i www.zentiva.com
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