POLACY A ICH WĄTROBA
RAPORT Z BADANIA NA ZLECENIE FIRMY SANOFI

∆ 2018 – 2017: wzrost wskazań od pierwszej fali
realizowanej w roku 2017 wyrażony w punktach
procentowych

Znajomość funkcji wątroby:

14

Produkowanie żółci potrzebnej
do trawienia tłuszczów

4

Gospodarka węglowodanami
(wytwarzanie i magazynowanie
glukozy)

11

Przekształcanie
węglowodanów/cukrów
i białek w tłuszcze

4

Regulacja temperatury
ciała

9

Usuwanie zbędnych produktów
przemiany materii z krwi

1

Oczyszczanie organizmu/
neutralizacja toksyn

9

Gromadzenie niektórych
witamin i żelaza

1

Metabolizm
leków

7

Funkcje
odpornościowe

0

Gospodarka białkowa
(wytwarza białka)

6

Gospodarka
tłuszczowa

0

Nie wiem/
trudno powiedzieć

6

Produkcja
cholesterolu

W wyniku kampanii nastąpił istotny wzrost
świadomości funkcji wątroby, głównie w odniesieniu
do produkcji żółci, przekształcania węglowodanów
i białek w tłuszcze, usuwania zbędnych produktów
przemiany materii z krwi oraz gromadzenia
niektórych witamin i żelaza

Podstawa: N=1000; A02 Jakie funkcje w organizmie spełnia wątroba? Proszę wskazać wszystkie funkcje, które Pana/i zdaniem spełnia wątroba.

∆ 2018 – 2017: wzrost wskazań od pierwszej fali
realizowanej w roku 2017 wyrażony w punktach
procentowych

Czynniki sprzyjające chorobom wątroby:

14

14

Wysoki
cholesterol

13

Cukrzyca

3

Długotrwałe stosowanie
dużej ilości leków

2

Ryzykowne
zachowania
seksualne

10

Niedostateczna
higiena rąk

1

Nieprawidłowa
dieta

Otyłość

1

Niedowaga

6

5

Długotrwały
stres

1

Tatuże, zabiegi
kosmetyczne

5

Nadciśnienie

-1

Zabiegi
stomatologiczne

3

Predyspozycje
genetyczne

-1

Nadużywanie
alkoholu

Palenie
papierosów

Istotnie wzrosła świadomość związku wysokiego poziomu
cholesterolu z chorobami wątroby, a także cukrzycy
oraz długotrwałego stosowania dużej ilości leków
Podstawa: N=1000; A03 Proszę wskazać, które z poniższych czynników sprzyjają chorobom wątroby.

Postawy i zachowania:
Zdecydowanie najmniej respondentów jest
świadomych tego, że ze względu na brak
unerwienia czuciowego, problemom z wątrobą
nie towarzyszy ból, choć od ostatniej fali
nastąpił znaczny wzrost tej świadomości

Niemal połowa respondentów
zdecydowanie podkreśla,
że wątroba wymaga
odpowiedniej „opieki”
2017

2018

92
∆ 2018
– 2017

86

92
∆ 0 ppt

84

86

83

∆ -2 ppt

82

80

∆ +3 ppt

O wątrobę należy Wątroba jest jedynym
odpowiednio
narządem człowieka, który
dbać
potraﬁ się w znacznym
stopniu zregenerować/
odbudować

65

58

∆ +2 ppt

Wątroba jest jednym
z ważniejszych narządów,
gdyż spełnia ponad 500
funkcji w organizmie

∆ +7 ppt

Dobrze się czuję,
nic mi nie dolega,
więc nie mam
problemów
z wątrobą

Wątroba nie boli,
ponieważ miąższ
wątroby nie jest
unerwiony
czuciowo

Odpowiedzi TAK (suma odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” + „raczej się zgadzam”)
Podstawa: N=1000; A04a Proszę wskazać, w jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami odnoszącymi się do wątroby.

Objawy wskazujące na chorobę wątroby:
Od czasu poprzedniej fali badania Polacy częściej wskazują wśród objawów
choroby wątroby nadciśnienie tętnicze czy podwyższoną temperaturę
Od pierwszej fali badania nastąpił wzrost świadomości objawów typowych dla
chorób wątroby takich jak zmęczenie, złe samopoczucie czy osłabienie

8

Nadciśnienie
tętnicze

6

Uczucie zmęczenia,
złe samopoczucie

Osłabienie
(pogorszenie
wydolności, siły)

5

4

Świąd skóry

2

Obniżenie popędu
seksualnego

5

Cukrzyca

3

Wzdęcia brzucha

1

Utrata apetytu,
nudności

6

Podwyższona
temperatura

4

Wzdęcia
i pobolewanie
brzucha

3

Zawroty głowy

0

Bóle brzucha

5

Dyskomfort i ucisk
w prawym nadbrzuszu
(również kolka)

4

Bóle głowy

2

Bóle mięśni

1

Nie wiem/
trudno powiedzieć

Podstawa: N=1000; A05 A jakie mogą być Pana/i zdaniem objawy choroby wątroby?
Na poniższej liście proszę wskazać wszystkie objawy, które mogą świadczyć o chorobie wątroby?

Częstość występowania dolegliwości wątrobowych:

3% (5%) raz w miesiącu lub częściej
7% (5%) raz na 2–3 miesiące
8% (6%) raz na pół roku

72% (73%*) Polaków
deklaruje, że nie odczuwa
dolegliwości wątrobowych

10% (11%) rzadziej niż raz na pół roku

* W nawiasach podano dane z 1. fali z roku 2017
Podstawa: N=1000; A09 Czy zdarza się Panu/i odczuwać dolegliwości ze strony wątroby? Jeśli tak, to jak często?

Sposoby dbania o wątrobę:
Polacy najczęściej dbają
o wątrobę poprzez stosowanie
odpowiedniej diety rozumianej
przede wszystkim jako
ograniczanie spożycia
tłuszczów, ale także jako
spożywanie mniejszej
ilości alkoholu
czy ograniczanie cukru

Total, 2018

40

61
28

42

16

33
9

Dbam o
prawidłową
dietę

28

30

42

24

33

Nie jadam Staram się pić Ograniczam
jedzenia typu dużo wody
nadmiar
fast-food
cukrów

Dbam o
aktywność
ﬁzyczną/
regularnie
uprawiam
sport

35

16 21

11 13

Stosuję zioła Przyjmuję leki/
(np. napary,
suplementy
herbaty ziołowe)
diety na
wątrobę/
wspomagające
regenerację
wątroby

Osoby cierpiące na
dolegliwości wątrobowe
sięgają także po leki
i preparaty ziołowe

28 37

26 30

Ograniczam Ograniczam
tłuste jedzenie spożycie
alkoholu

Osoby cierpiące na dolegliwości wątrobowe, 2018

2 9

2 4

Staram się
Stosuje
Żadne
przyjmować głodówkę, z powyższych
mniej leków „detoks”
organizmu

Podstawa: N=1000; A10 W jaki sposób dba Pan/i o wątrobę? Proszę wskazać, jak sobie Pan/i radzi w przypadku odczuwania dolegliwości ze strony wątroby?

Proﬁlaktyczne vs doraźne
dbanie o wątrobę

Leki i suplementy stosowane
w dolegliwościach wątroby

Spośród osób, którym zdarza się odczuwać
dolegliwości wątrobowe, niemal połowa troszczy się
o wątrobę dopiero wówczas, gdy wystąpią objawy

9% Polaków (głównie osoby w wieku 60+) deklaruje,

że stosuje leki bądź suplementy diety wspomagające
pracę wątroby
20% odp. „przyjmuję leki”
osoby 60+ lat

20% (20%*) w chwili obecnej nic nie robię,
ale zamierzam w najbliższej przyszłości

9% (9%*)
33% (35%*) staram

przyjmuję leki/
suplementy diety
na wątrobę/
wspomagające
regenerację
wątroby

47% (45%*) dbam

się dbać o wątrobę
proﬁlaktycznie

tylko doraźnie, kiedy
wystąpią dolegliwości

* W nawiasach podano dane z 1. fali z roku 2017
Podstawa: osoby, które cierpią na problemy ze strony wątroby 2018: N= 280,
2017: N=268; A10b W jaki sposób dba Pan/i o wątrobę? Proszę wskazać, jak
sobie Pan/i radzi w przypadku odczuwania dolegliwości ze strony wątroby?

Podstawa: N=1000; A10 W jaki sposób dba Pan/i o wątrobę? Proszę wskazać,
jak sobie Pan/i radzi w przypadku odczuwania dolegliwości ze strony wątroby?

Źródła informacji na temat radzenia sobie z dolegliwościami wątrobowymi
58% Polaków w ogóle nie szuka informacji dotyczących sposobów radzenia sobie
z problemami dotyczącymi wątroby. Pozostali (najczęściej osoby w wieku 60+)
zasięgają porady u lekarza
47% osoby 60+ lat
10% osoby 15–29 lat
U lekarza

24 26

9 11

58

2018

2017

7% osoby 50–59 lat

W Internecie
(na stronach
internetowych)

7

62

8

U znajomego/
członka
rodziny

4

8

W ulotkach
w przychodni

W telewizji/
radio

3

5

W prasie
drukowanej

U dietetyka

2

3

U pielęgniarki

4% osoby 15–29 lat
20% osoby 50–59+ lat

2

3

2

3

2

6

W literaturze
specjalistycznej

1

1

1

W Internecie W Stowarzyszeniach
(na forach/
Pacjentów
portalach
społecznościowych)

2
Nigdzie nie
szukam takich
informacji

75% osoby 15–29 lat
45% osoby 50–59+ lat
41% osoby 60+ lat

Podstawa: N=1000; A12. W jakich źródłach szukał/a Pan/i informacji na temat radzenia sobie z problemami z wątrobą? Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi.
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