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Opis założeń projektu
Projekt pn. "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców
Powiatu Nidzickiego" jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13
Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Cele stawiane projektowi wynikały
z przeprowadzonej analizy epidemiologicznej Powiatu Nidzickiego przeprowadzonej
w modelu oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Za cel główny postawiono tym
samym poprawę stanu zdrowia mieszkańców ww. powiatu. Uszczegółowienie celu
znalazło swoje odzwierciedlenie w celach bezpośrednich, przedstawionych na
poniższym rysunku.
Rysunek 1 Cele Projektu

Źródło: Opracowanie własne
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Określenie ww. celów bezpośrednich pozwoliło w rezultacie na precyzyjne określenie
planowanych rezultatów i wskaźników ich pomiaru.
Rysunek 2 Rezultaty i wskaźniki pomiaru

Źródło: Opracowanie własne

Podjęte cele projektu mają charakter długoterminowy, ze względu na zakres działań,
tj. edukacji prozdrowotnej mieszkańców i kontroli podstawowych parametrów
organizmu w celu zapobiegnięcia zachorowalności i umieralności. Dzięki podjęciu
tego typu działań, prócz zrealizowania ww. rezultatów w postaci osiągniętych
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wskaźników, możliwe jest uzyskanie kolejnych wymiernych rezultatów w przyszłości,
wynikających z wyuczenia pewnych prozdrowotnych wzorców i zachowań.
Dzięki pionierskiemu charakterowi projektu na terenie powiatu nidzickiego, jego
realizacja spotkała się z bardzo przychylnym nastawieniem mieszkańców, co
przyczyniło się do osiągniecia zakładanych celów i rezultatów. Niniejszy raport stanowi
podsumowanie i ocenę projektu. W kolejnych podrozdziałach zaprezentowane zostały
wnioski z analizy wyników badań (przeprowadzonych zarówno z realizatorami (CAWI),
jak

i Beneficjentami (PAPI).

Podjęte

zagadnienia

w rezultacie

pozwoliły na

przeprowadzenie oceny projektu, która zamieszczona została w podrozdziale
„Podsumowanie i ocena rezultatów”.
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Analiza

ankiet

przeprowadzonych

z uczestnikami

projektu
Badanie ankietowe Beneficjentów projektu przeprowadzone zostało z użyciem trzech
wzorów kwestionariuszy ankiet. Dwa pierwsze odnoszą się do osób dorosłych
(większość pytań nie różnią się między kwestionariuszami, lecz ze względu na różnice
w pojedynczych

pytaniach

analiza

przeprowadzona

została

osobno).

Trzeci

kwestionariusz odnosił się do dzieci w wieku do 9 lat. Z tego względu poniższa analiza
podzielona została na części odpowiadające poszczególnym badaniom.

Badanie ankietowe 1 – osoby dorosłe kwestionariusz nr 1
Respondentów w pierwszej kolejności poproszono o podanie swojego wzrostu oraz
masy ciała. Na tej podstawie możliwe jest określenie BMI respondentów. Dwie piąte
badanych według wskaźnika BMI posiada nadwagę (40,60%). Prawie jedna trzecia
badanych jest otyła (31,29%). Jedynie nieco ponad jedna czwarta respondentów
posiada odpowiedni stosunek wzrostu do wagi (27,28%). W przypadku niespełna 1%
badanych można stwierdzić niedowagę.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu deklaruje aktywność
fizyczną (71,7%). Do braku aktywności fizycznej przyznaje się ponad jedna czwarta
respondentów (28,3%).
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Wykres 2 Czy jest Pan/Pani aktywny/a fizycznie?

28,3%
Tak
Nie
71,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Dominująca część respondentów spożywa dziennie od trzech do czterech posiłków.
Druga pod względem liczebności grupa badanych deklaruje spożywanie ponad pięciu
posiłków dziennie. Zdecydowana mniejszość respondentów spożywa dwa posiłki
dziennie (5,2%), a jeszcze mniej liczna grupa w ciągu dnia zjada jedynie jeden posiłek.
Wykres 3 Ile posiłków dziennie Pan/i spożywa?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Większość respondentów deklaruje, że nie pali papierosów (58%). Do tego nałogu
przyznaje się ponad jedna czwarta badanych (26,2%). Część respondentów deklaruje,
iż nie palą od jakiegoś czasu, ponieważ rzucili palenie (15,8%). Osoby te nie palą
średnio od 15 lat, minimalny okres od którego respondent deklarował brak palenia
papierosów to 1 rok zaś maksymalny to 40 lat.
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Wykres 4 Czy pali Pan/i papierosy
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Jeden na trzech respondentów (33,9%) deklaruje, że ktoś z jego domowników pali
papierosy. Większość badanych wskazuje jednak, że nie ma takiej osoby w jego
gospodarstwie domowym (66,2%).
Wykres 5 Czy ktoś z Pana/i domowników pali papierosy?

33,9%
Tak
Nie
66,2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Połowa badanych osób deklaruje, że w ogóle nie spożywają alkoholu (49,5%). Kolejną
grupą pod względem liczebności są osoby, które spożywają alkohol rzadziej niż raz
w miesiącu (29%) oraz raz w miesiącu (12,6%). Mniejszość badanych wskazuje na
spożywanie alkoholu raz w tygodniu (7,4%), kilka razy w tygodniu (1,4%) lub
codziennie (0,3%).
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Wykres 6 Jak często pije Pan/i alkohol?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Najbardziej liczna grupa respondentów (35,7%) deklaruje, że nigdy nie uczestniczyli
w badaniu diagnostycznym (np. spirometria, RTG). Zbliżona liczba osób wskazuje na
wykonywanie tego rodzaju badań rzadziej niż co cztery lata (34,1%). Pozostałe
odpowiedzi z kafeterii (raz w roku, co dwa lata, co 3 lata) wskazywało około 10%
badanych.
Wykres 7 Jak często robiła Pan/i badania diagnostyczne: spirometrii, RTG?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Zdecydowana większość respondentów wskazuje, że nie korzysta z porad specjalisty
w zakresie chorób układu oddechowego (77,1%). Z usług tego rodzaju specjalisty
korzysta jedynie nieco ponad jedna piąta badanych (22,9%).
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Wykres 8 Czy korzysta Pan/i z porad specjalisty w zakresie chorób układu
oddechowego?

22,9%
Tak
Nie
77,1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Z uczuciem duszności spotkała się ponad połowa respondentów (51,2%), co świadczy
o istotności tego problemu dla mieszkańców powiatu.
Wykres 9 Czy kiedykolwiek miał/a Pan/i uczucie duszności?

Tak

48,8%
51,2%

Nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Tylko jeden na pięciu badanych (20,2%) wskazuje na to, że wysiłek fizyczny nie
sprawia mu żadnych problemów. Blisko połowa respondentów deklaruje małe
problemy związane z wysiłkiem fizycznym (48%). Niemal jedna czwarta uczestników
ankiety wskazuje z kolei na duże problemy przy aktywności fizycznej, a ośmiu na 100
badanych odczuwa bardzo duże problemy podczas wysiłku fizycznego.
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Wykres 10 Czy wysiłek fizyczny sprawia Panu/i trudności?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Większość respondentów choruje na zapalenie gardła, oskrzeli lub płuc przynajmniej
raz w roku (64,6%). Ponad jedna piąta badanych wskazuje na występowanie tego
rodzaju zachorowania raz w półroczu (21,5%). Mniejszość badanych choruje na
zapalenie gardła, oskrzeli lub płuc raz w kwartale (10,8%) lub raz w miesiącu (3%)
Wykres 11 Jak często choruje Pan/i na zapalenie gardła, oskrzeli płuc?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Wśród

respondentów

najczęstszą

zdiagnozowaną

chorobą

było

zapalenie

płuc/oskrzeli (76%). W przypadku blisko jednej czwartej osób biorących udział
w ankiecie zdiagnozowano astmę oskrzelową (24,3%). Pozostałe choroby były
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diagnozowane wśród mniejszości respondentów: POCHP – 8,8%, rostrzenie oskrzeli
– 5,4%, mukowiscydoza – 0,5%.
Wykres 12 Którą z wymienionych chorób zdiagnozowano u Pana/Pani?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
U ponad połowy badanych osób zdiagnozowano napadowy kaszel (50,7%). Znaczna
część badanych wskazuje również na występowanie duszności lub ucisku w klatce
piersiowej (39,4%).
Wykres 13 Którą z wymienionych chorób zdiagnozowano u Pana/Pani?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
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Ponad połowa badanych deklaruje, że o projekcie dowiedzieli się z innych źródeł niż
wymienione w kafeterii (54,6%) – dominującą odpowiedzią w tej kategorii była
odpowiedź: „od lekarza” oraz „w szpitalu”. Nieco ponad jedna piąta respondentów
wiedzę o projekcie uzyskała od znajomych lub rodziny (21,1%). Mniejszość osób
informacje na ten temat pozyskała z plakatów i ulotek (15,5%) lub prasy, TV, radia czy
też Internetu (10,2%).
Wykres 14 Od kogo dowiedziałeś się o projekcie?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Zdecydowana większość badanych deklaruje oczekiwania odnośnie do pozytywnego
wpływu projektu na ich zdrowie (96,8%). Takich oczekiwań nie posiada jedynie 3,2%
badanych.
Wykres 15 Oczekujesz, że projekt pozytywnie wpłynie na Twoje zdrowie?
3,2%

Tak
Nie
96,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
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W badaniu udział wzięło więcej kobiet aniżeli mężczyzn (różnica 19,4 p.p.).
Wykres 16 Płeć

40,3%

Kobieta
Mężczyzna

59,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Struktura respondentów pod względem wykształcenia była bardzo zróżnicowana.
Najbardziej liczną grupę stanowili badani z wykształceniem średnim (30,1%),
podstawowym (29,1%) oraz zawodowym (26,8%). Zdecydowana mniejszość
badanych to osoby z wykształceniem wyższym (13,2%) oraz bez wykształcenia
(0,9%).
Wykres 17 Wykształcenie
35,0%
30,1%

29,1%

30,0%
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25,0%
20,0%
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10,0%
5,0%

0,9%

0,0%
brak wykształcenia
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średnie

wyższe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
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Większość osób biorących udział w badaniu to renciści i emeryci (64,6%). Najmniejszą
grupę stanowili respondenci będący bezrobotnymi (6,3%). Osoby pracujące stanowiły
niespełna 30% badanych.
Wykres 18 Status zawodowy

6,3%

29,5%

bezrobotny
zatrudniony
rencista/emeryt

64,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Ponad połowa respondentów to mieszkańcy miasta (52,7%). Niewiele mniejszą część
badanych stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich (47,3%).
Wykres 19 Miejsce zamieszkania

miasto

47,3%
52,7%

wieś

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Średnia wieku respondentów wyniosła 62 lata.
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Badanie ankietowe 2 – osoby dorosłe kwestionariusz nr 2
Respondentów w pierwszej kolejności poproszono o podanie swojego wzrostu oraz
masy ciała. Na tej podstawie możliwe jest określenie BMI respondentów. Blisko dwie
piąte badanych według wskaźnika BMI posiada nadwagę (37,5%). Prawie jedna
trzecia badanych uzyskała wynik w normie (32,5%). Nieco ponad jedna czwarta
respondentów jest otyła (28,8%). W przypadku nieco ponad 1% badanych można
stwierdzić niedowagę.
Wykres 20 Wykres BMI
2

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4
45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
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Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu deklaruje aktywność
fizyczną (85,8%). Do braku aktywności fizycznej przyznaje się ponad jedna czwarta
respondentów (14,2%).
Wykres 21 Czy jest Pan/Pani aktywny/a fizycznie?

14,2%
Tak
Nie
85,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Dominująca część respondentów spożywa dziennie od trzech do czterech posiłków
(85,2%). Druga pod względem liczebności grupa badanych deklaruje spożywanie
ponad pięciu posiłków dziennie (9,8%). Zdecydowana mniejszość respondentów
spożywa dwa posiłki dziennie (5%).
Wykres 22 Ile posiłków dziennie Pan/i spożywa?
100,0%

85,2%

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

9,8%

5,0%

0,0%
Jeden posiłek

Dwa posiłki

Od 3 do 4 posiłków

5 posiłków i więcej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Większość respondentów deklaruje, że nie pali papierosów (72,6%). Do tego nałogu
przyznaje się ponad jedna czwarta badanych (26,5%). Część respondentów deklaruje,
iż nie palą od jakiegoś czasu, ponieważ rzucili palenie (0,91%). Osoby te nie palą
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średnio od 21 lat, minimalny okres od którego respondent deklarował brak palenia
papierosów to 10 lat zaś maksymalny to 30 lat.
Wykres 23 Czy pali Pan/i papierosy
80,0%

72,6%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

26,5%

20,0%
10,0%

0,9%

0,0%
Tak

Nie

Już nie palę: rzuciłem palenie
(średnio 14,5 roku temu)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Jeden na trzech respondentów (31,1%) deklaruje, że ktoś z jego domowników pali
papierosy. Większość badanych wskazuje jednak, że nie ma takiej osoby w jego
gospodarstwie domowym (68,9%).
Wykres 24 Czy ktoś z Pana/i domowników pali papierosy?

31,1%
Tak
Nie
68,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Do najczęstszych objawów obserwowanych u siebie przez osoby biorące udział
w ankiecie należy długotrwały katar, który odczuwała zdecydowana większość
respondentów (71,3%). Ponad połowa badanych deklaruje, że obserwowało u siebie
notoryczne kichanie (54,3%). Nieco mniej niż jedna czwarta osób uczestniczących
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w badaniu wskazało na objawy takie jak: zmiany skórne (23,2%) oraz zapalenie
spojówek (22%).
Wykres 25 Czy kiedykolwiek miał pan/i następujące objawy?
80,0%

71,3%

70,0%
60,0%

54,3%

50,0%
40,0%
30,0%

23,2%

22,0%

20,0%
10,0%
0,0%
Długotrwały katar

Zapalenie spojówek

Kichanie

Zmiany skórne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Ponad połowa osób biorących udział w ankiecie badania diagnostyczne takie jak:
spirometria, RTG wykonywała raz w roku (52%). Blisko jedna piąta respondentów
nigdy nie robiła takich badań (19,2%). Mniejszość respondentów deklarowała, że tego
rodzaju badania wykonywała, co dwa lata (15,2%) lub rzadziej niż, co 4 lata (10,4%).
Zdecydowana mniejszość osób badania diagnostyczne wykonuje co 3 lata (3,2%).
Wykres 26 Jak często robiła Pan/i badania diagnostyczne: spirometrii, RTG?
60,0%

52,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

19,2%

15,2%
10,4%

10,0%

3,2%

0,0%
Raz w roku

Co dwa lata

Co 3 lata

Rzadziej niż co 4 lata

Nie robiłem tych
badań

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
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Większość respondentów wskazuje, że korzysta z porad specjalisty w zakresie chorób
układu oddechowego (66,9%). Z usług tego rodzaju specjalisty nie korzysta jeden na
trzech respondentów (33,1%).
Wykres 27 Czy korzysta Pan/i z porad specjalisty w zakresie chorób układu
oddechowego?

33,1%
Tak
Nie
66,9%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Z uczuciem duszności spotkała się zdecydowana większość respondentów (77%),
a niespełna jedna czwarta badanych (23%) nigdy nie odczuwała takich dolegliwości.
Wykres 28 Czy kiedykolwiek miał/a Pan/i uczucie duszności?

23,0%
Tak
Nie
77,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Tylko jeden na pięciu badanych (21,6%) wskazuje na to, że wysiłek fizyczny nie
sprawia mu żadnych problemów. Dwie piąte respondentów deklaruje małe problemy
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związane z wysiłkiem fizycznym (42%). Ponad jedna czwarta uczestników ankiety
wskazuje na duże problemy przy aktywności fizycznej, a blisko 8% badanych odczuwa
bardzo duże problemy podczas wysiłku fizycznego.
Wykres 29 Czy wysiłek fizyczny sprawia Panu/i trudności?
42,0%

45,0%
40,0%
35,0%

28,9%

30,0%
25,0%

21,6%

20,0%
15,0%
10,0%

7,6%

5,0%
0,0%
Bardzo duże

Duże

Małe

Nie mam problemów z
wysiłkiem fizycznym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Najbardziej liczna grupa respondentów choruje na zapalenie gardła, oskrzeli lub płuc
przynajmniej raz w kwartale (36,3%). Ponad jedna czwarta badanych wskazuje na
tego rodzaju zachorowania raz w półroczu (27,5%) lub raz w roku (26,8%).
Zdecydowana mniejszość badanych choruje na zapalenie gardła, oskrzeli lub płuc raz
w miesiącu (9,5%).
Wykres 30 Jak często choruje Pan/i na zapalenie gardła, oskrzeli płuc?
40,0%

36,3%

35,0%
30,0%

27,5%

26,8%

raz w półroczu

raz w roku

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

9,5%

5,0%
0,0%
raz w miesiącu

raz w kwartale

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
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Wśród respondentów najczęstszą zdiagnozowaną chorobą była astma oskrzelowa
(71,5%). W przypadku blisko dwóch piątych osób biorących udział w ankiecie
zdiagnozowano zapalenie płuc/oskrzeli (38,2%). U znacznej liczby respondentów
zdiagnozowano POCHP (28,2%). Pozostałe choroby były diagnozowane wśród
mniejszości respondentów: rostrzenie oskrzeli – 1,5%, mukowiscydoza – 0,3%.
Wykres 31 Którą z wymienionych chorób zdiagnozowano u Pana/Pani?
80,0%

71,5%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%

38,2%
28,2%

30,0%
20,0%
10,0%

1,5%

0,3%

0,0%
zapalenie
płuc/oskrzeli

astma oskrzelowa

Pochp (przewlekła rozstrzenie oskrzeli
obturacyjna choroba
płuc)

mukowiscydoza

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
U ponad połowy badanych osób zdiagnozowano napadowy kaszel (84,9%). Znaczna
część badanych wskazuje również na występowanie duszności lub ucisku w klatce
piersiowej (80,3%). Prawie połowa respondentów skarży się na występowanie u nich
uporczywego kaszlu z odkrztuszaniem obfitej, ropnej plwociny (47,7%). Ponad jedna
czwarta osób uczestniczących w ankiecie wskazała także na występowanie bólu
w klatce piersiowej (27,5%) oraz trzeszczenia, rzężenie, świsty (26,4%). Mniejszość
badanych dotyczą objawy takie jak: gorączka (4%), utrata masy ciała (1,9%),
krwioplucie (0,5%) oraz inne (0,5% - pocenie się, zatkany nos).
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Wykres 32 Którą z wymienionych chorób zdiagnozowano u Pana/Pani?
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
napadowy kaszel

84,9%

uporczywy kaszel, z odkrztuszaniem obfitej, ropnej
plwociny

47,7%

duszność, ucisk w klatce piersiowej

80,3%

trzeszczenia, rzężenie, świsty

26,4%

ból w klatce piersiowej
krwioplucie
gorączka
utrata masy ciała
inne

27,5%
0,5%
4,0%
1,9%
0,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Dwóch na trzech badanych wiedzę o projekcie uzyskało z plakatów i ulotek (66,6%).
Nieco ponad jedna piąta respondentów informacje na temat projektu posiada od
znajomych lub rodziny (21,1%). Mniejszość osób informacje na ten temat pozyskała
z prasy, TV, radia czy też Internetu (0,9%). Jeden na dziesięciu badanych deklaruje,
że o projekcie dowiedział się z innych źródeł niż wymienione w kafeterii (11,8%) –
dominującą odpowiedzią w tej kategorii była odpowiedź: „od lekarza” oraz
„od pielęgniarki”.
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Wykres 33 Od kogo dowiedziałeś się o projekcie?
70,0%

66,6%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

21,7%

20,0%

11,8%

10,0%

0,9%

0,0%
z plakatów, ulotek

z prasy, TV, radia,
internetu

od rodziny, znajomych

inne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Wszyscy badani są zdania, że projekt pozytywnie wpłynie na ich zdrowie.
Wykres 34 Oczekujesz, że projekt pozytywnie wpłynie na Twoje zdrowie?
0,0%

Tak
Nie

100,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
W badaniu udział wzięło więcej kobiet aniżeli mężczyzn (różnica 19,2 p.p.).
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Wykres 35 Płeć

40,4%

Kobieta
Mężczyzna

59,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Struktura respondentów pod względem wykształcenia była bardzo zróżnicowana.
Najbardziej liczną grupę stanowili badani z wykształceniem zawodowym (34,1%),
średnim (31,8%) oraz podstawowym (22,7%). Zdecydowana mniejszość badanych to
osoby z wykształceniem wyższym (10,8%) oraz bez wykształcenia (0,7%).
Wykres 36 Wykształcenie
40,0%
34,1%

35,0%

31,8%

30,0%
22,7%

25,0%
20,0%
15,0%

10,8%

10,0%
5,0%

0,7%

0,0%
brak wykształcenia

podstawowe

zawodowe

średnie

wyższe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Większość osób biorących udział w badaniu to renciści i emeryci (61,6%). Najmniejszą
grupę stanowili respondenci będący bezrobotnymi (7,2%). Osoby pracujące stanowiły
nieco ponad 30% badanych.
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Wykres 37 Status zawodowy

7,2%

bezrobotny
31,2%

zatrudniony
rencista/emeryt

61,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Ponad połowa respondentów to mieszkańcy miasta (51,2%). Niewiele mniejszą część
badanych stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich (48,8%).
Wykres 38 Miejsce zamieszkania

miasto

48,8%
51,2%

wieś

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Średnia wieku respondentów wyniosła 58 lat, przy czym najstarsza badana osoba
miała 90 lat.
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Badanie ankietowe 3 – osoby niepełnoletnie
Respondentów w pierwszej kolejności poproszono o podanie swojego wzrostu oraz
masy ciała dziecka. Wyniki przedstawia poniższy rysunek (niska waga i wzrost wynika
z charakteru grupy badawczej-osoby niepełnoletnie).
Wykres 39 Wykres BMI

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu deklaruje, że ich dziecko
jest aktywne fizycznie (97,5%).
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Wykres 40 Czy dziecko jest aktywne fizycznie?
2,5%

Tak
Nie
97,5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Dominująca część respondentów wskazuje, że ich dziecko spożywa dziennie od trzech
do czterech posiłków (56,7%) lub pięć i więcej posiłków (42,3%). Jedynie 1%
respondentów skazało na spożywanie przez ich dziecko dwóch posiłków dziennie.
Wykres 41 Ile posiłków dziennie dziecko spożywa?
56,7%

60,0%
50,0%

42,3%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
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0,0%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Większość respondentów, rodziców dzieci poddanych badaniom, deklaruje, że nie pali
papierosów (76,7%). Do tego nałogu przyznaje się mniej niż jedna piąta badanych
(18,7%). Część respondentów deklaruje, iż nie palą od jakiegoś czasu, ponieważ
rzucili palenie (4,5%). Osoby te nie palą średnio od 5 lat, minimalny okres, od którego
respondent deklarował brak palenia papierosów to 1 rok zaś maksymalny to 15lat.
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Wykres 42 Czy pali Pan/i papierosy
90,0%

76,7%

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
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0,0%
Tak

Nie

Już nie palę: rzuciłem palenie
(średnio 14,5 roku temu)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Mniej niż połowa respondentów (42,1%) deklaruje, że ktoś z jego domowników pali
papierosy. Większość badanych wskazuje, że nie ma takiej osoby w jego
gospodarstwie domowym (57.9%).
Wykres 43 Czy ktoś z Pana/i domowników pali papierosy?

42,1%
57,9%

Tak
Nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI

Ponad jedna dziesiąta badanych wskazuje, że ich dzieci miewają problemy
w oddychaniu lub uczucie duszności (13,7%). Zdecydowana większość respondentów
nie zaobserwowała takich objawów u swoich dzieci (86,3%).
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Wykres 44 Czy dziecko miewa trudności w oddychaniu, uczucie duszności?

13,7%
Tak
Nie
86,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Do najczęstszych objawów obserwowanych u swoich dzieci przez osoby biorące
udział w ankiecie należy długotrwały katar, który odczuwała większość dzieci
respondentów (63,7%). Ponad połowa badanych deklaruje, że obserwowało u swoich
dzieci notoryczne kichanie (50,3%). Ponad jedna trzecia badanych dostrzegła u
swoich dzieci zmiany skórne (35,2%). Nieco mniej niż jedna czwarta osób
uczestniczących w badaniu wskazało na występowanie u ich dzieci zapalenia
spojówek (22,9%).
Wykres 45 Czy kiedykolwiek dziecko miało następujące objawy?
70,0%

63,7%

60,0%
50,3%
50,0%
35,2%

40,0%
30,0%

22,9%

20,0%
10,0%
0,0%
Długotrwały katar

Zapalenie spojówek

Kichanie

Zmiany skórne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
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Większość respondentów wskazuje, że nie korzysta z porad specjalisty w zakresie
chorób układu oddechowego i alergii u dziecka (72,3%). Z usług tego rodzaju
specjalisty korzysta nieco ponad jedna czwarta respondentów (27,7%).
Wykres 46 Czy korzysta Pan/i z porad specjalisty w zakresie chorób układu
oddechowego, alergii u dziecka?

27,7%
Tak
Nie
72,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Zdecydowana większość osób biorących udział w ankiecie deklaruje, że ich dzieci nie
były szczepione przeciwko pneumokokom (aż 82,6%).
Wykres 47 Czy dziecko było szczepione przeciwko pneumokokom?

17,4%

Tak
Nie
82,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Zdecydowana większość badanych wskazuje, że ich dzieciom wysiłek fizyczny nie
sprawia żadnych trudności (80,6%). Ponad jedna dziesiąta respondentów wskazała na
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małe problemy z ruchem u swoich dzieci (14,5%). Jeden na dwudziestu uczestników
ankiety wskazuje na duże (4,7%) lub bardzo duże (0,3%) problemy ich dzieci
z wysiłkiem fizycznym.
Wykres 48 Czy wysiłek fizyczny sprawia dziecku trudności?
90,0%

80,6%

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
14,5%

20,0%
10,0%

4,7%

0,3%

0,0%
Bardzo duże

Duże

Małe

Nie ma problemów z
wysiłkiem fizycznym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Najbardziej liczna grupa respondentów deklaruje, że ich dziecko choruje na zapalenie
gardła, oskrzeli lub płuc przynajmniej raz w kwartale (38%). Blisko jedna czwarta
badanych wskazuje, że tego rodzaju zachorowania u ich dzieci występują raz
w półroczu (24%). Zdecydowana mniejszość badanych deklaruje zachorowania ich
dzieci na zapalenie gardła, oskrzeli lub płuc raz w miesiącu (17,6%), raz w roku
(11,3%) oraz rzadziej lub wcale (9,1%).
Wykres 49 Jak często dziecko choruje na przeziębienia i infekcje: zapalenie
gardła, oskrzeli płuc?
38,0%

40,0%
35,0%
30,0%

24,0%

25,0%
20,0%

17,6%

15,0%

11,3%

10,0%

9,1%

5,0%
0,0%
raz w miesiącu

raz w kwartale

raz w półroczu

raz w roku

rzadziej lub wcale

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
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Wśród dzieci respondentów najczęstszą zdiagnozowaną chorobą było zapalenie płuc
lub oskrzeli (67%). W przypadku blisko jednej piątej dzieci osób biorących udział
w ankiecie zdiagnozowano astmę oskrzelową (19,8%). U znacznej liczby dzieci
respondentów zdiagnozowano mukowiscydozę (33,6%). Pozostałe choroby były
diagnozowane wśród mniejszości dzieci respondentów: rostrzenie oskrzeli – 0,2%,
POCHP – 0,6%.
Wykres 50 Którą z wymienionych chorób zdiagnozowano u Pana/Pani dziecka?
80,0%
70,0%

67,0%

60,0%
50,0%
33,6%

40,0%
30,0%

19,8%

20,0%
10,0%

0,6%

0,2%

0,0%
zapalenie
płuc/oskrzeli

astma oskrzelowa

Pochp (przewlekła rozstrzenie oskrzeli
obturacyjna choroba
płuc)

mukowiscydoza

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Wśród dzieci zdecydowanej większości badanych osób występuje napadowy lub
uporczywy kaszel (74,9%). Znaczna część badanych wskazuje również na
występowanie u ich dzieci gorączki (38,4%), świszczącego oddechu (25,3%) oraz
duszności (21,6%). Pozostałe objawy były zdecydowanie rzadziej wskazywane przez
respondentów: nagła utrata masy ciała – 2,1%, inne – 9,4% (katar, problemy skórne,
swędzenie oczu, zatkany nos, infekcje gardła).

Projekt pn. "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu
Nidzickiego" jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz
budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
S t r o n a | 34

Wykres 51 Czy dziecko ma następujące objawy chorobowe związane z układem
oddechowym?
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

napadowy lub uporczywy kaszel

80,0%

21,6%

świszczący oddech

25,3%

gorączka

inne

70,0%

74,9%

duszność

nagła utrata masy ciała

60,0%

38,4%

2,1%

9,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Ponad dwie piąte badanych wiedzę o projekcie uzyskało z plakatów i ulotek (42,8%).
Prawie połowa respondentów informacje na temat projektu posiada od znajomych lub
rodziny (45,6%). Mniejszość osób informacje na ten temat pozyskała z prasy, TV, radia
czy też Internetu (6%). Jeden na dziesięciu badanych deklaruje, że o projekcie
dowiedział się z innych źródeł niż wymienione w kafeterii (10,2%) – dominującymi
odpowiedzią w tej kategorii była odpowiedź: „na szkoleniu”, pojedyncze osoby
wymieniły także następujące źródła informacji: „od lekarza”, „w przychodni rodzinnej”,
„na pikniku zdrowia”, „ze szkoły”.
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Wykres 52 Od kogo dowiedziałeś się o projekcie?
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
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15,0%
10,0%
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z plakatów, ulotek

z prasy, TV, radia,
internetu
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inne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Prawie wszyscy badani są zdania, że projekt pozytywnie wpłynie na zdrowie ich dzieci
(99,7%).
Wykres 53 Oczekujesz, że projekt pozytywnie wpłynie na zdrowie Twojego
dziecka?
0,3%

Tak
Nie

99,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
W badaniu udział wzięło nieznacznie więcej rodziców chłopców aniżeli dziewczynek
(różnica 1,8 p.p.).
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Wykres 54 Płeć dziecka

49,1%
50,9%

Kobieta
Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Ponad 40% respondentów to mieszkańcy miasta. Tym samym, większość badanych
stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich (59,3%).
Wykres 55 Miejsce zamieszkania

40,7%
59,3%

miasto
wieś

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań PAPI
Średnia wieku dzieci respondentów wyniosła 6 lat (najniższa wartość wyniosła 1 rok).
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Ocena rezultatów
Ocena stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów twardych i miękkich
Projekt zakładał realizację następujących rezultatów:
1) Zapobieganie zachorowalności na choroby układu oddechowego poprzez
aktywne akcje promujące zdrowy styl życia i eliminację negatywnych czynników
na stan zdrowia u mieszkańców Powiatu Nidzickiego;
2) Zmniejszenie zachorowalności na choroby układu oddechowego poprzez
przeprowadzenie

kompleksowych

badań

przesiewowych

w grupach

docelowych 3-9 lat i 35 lat i więcej;
3) Zmniejszenie zachorowalności na choroby układu oddechowego poprzez
przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom w grupach docelowych
2-9 lat i 50 lat i więcej (realizacja na poziomie 91,7%, zakładana próba
uzupełniona została przez badania morfologiczne ze względu na ograniczony
dostęp do szczepionek).
Poprzez opinie osób biorących udział w realizacji projektu, jak i przyjętych
wskaźnikach realizacji ww. założeń należy stwierdzić, że zakładane w projekcie
rezultaty zostały spełnione. Zrealizowane zostały zaplanowane akcje i wydarzenia
promocyjne, przeprowadzona została założona liczba badań przesiewowych
i szczepień.
Ponadto, projekt ze względu na swój charakter (zakres działań), tj. edukację
prozdrowotną mieszkańców i kontrolę podstawowych parametrów organizmu w celu
zapobiegnięcia zachorowalności i umieralności, prócz zrealizowania ww. rezultatów
w postaci osiągniętych wskaźników, stwarza możliwość uzyskania kolejnych
wymiernych

rezultatów

w przyszłości,

wynikających

z wyuczenia

pewnych

prozdrowotnych wzorców i zachowań. Badania zrealizowane w ramach projektu
przyczyniły się do zwiększonej wykrywalności chorób układu oddechowego, a tym
samym przyczynią się w przyszłości do zmniejszenia umieralności w powiecie
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nidzickim. Stopień tego ograniczenia zależy od dalszej opieki zdrowotnej i zmiany stylu
życia osób chorych. Dokładna skala realizacji celów długofalowych znana będzie po
2021 r. poprzez analizę zachorowalności i śmiertelności chorób układu oddechowego
na terenie powiatu nidzickiego. Szeroki zakres osiągniętych efektów, zarówno tych
bezpośrednich, możliwych do stwierdzenia obecnie, jak i przyszłych uznać należy za
największy sukces zrealizowanego projektu.

Identyfikacja czynników, które miały wpływ na realizację projektu
i skuteczność osiągania założonych celów
Na skuteczną realizację projektu miał wpływ szereg czynników. Jako pierwszy
i podstawowy należy wymienić właściwie sporządzoną „Ocenę potrzeb zdrowotnych
Powiatu Nidzickiego”. Właściwe założenia dokumentu i przeprowadzona w jego
ramach analiza chorób układu oddechowego w powiecie nidzickim pozwoliła na trafne
wskazanie potrzeb mieszkańców. Drugim czynnikiem (powiązanym jednakże
z pierwszym) jest właściwa realizacja projektu, w tym bieżące monitorowanie działań
które pozwoliło na identyfikację potrzeb w zakresie zmian pierwotnych założeń
projektu. Mowa tu o grupie docelowej, która już w czasie realizacji projektu została
rozszerzona o dodatkowe grupy wiekowe (zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem
mieszkańców powiatu).

Ocena realizacji celów
Dzięki czynnikom wymienionym m.in. w poprzednim punkcie, udało się zrealizować
zakładane przez projekt cele. Projekt spełnił swoją rolę odpowiadając na dobrze
zdiagnozowane potrzeby beneficjentów. Ponadto, projekt wpłynął jednocześnie na
zmniejszenie różnic ekonomiczno–społecznych grupy docelowej oraz przyczynił się do
zmiany trybu życia tychże osób na prozdrowotny. Tym samym, trudno jednoznacznie
oszacować stopień przyszłych

efektów,

lecz biorąc pod uwagę

charakter
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prowadzonych działań (w tym zainteresowanie osób w różnych grupach wiekowych)
efekty projektu widoczne będą w przyszłości.

Ocena efektywności w stosunku do osiągniętych rezultatów oraz
zrealizowanych celów
Zarówno zdaniem ewaluatorów, jak i osób biorących udział w realizacji projektu,
stosunek poniesionych kosztów do osiągniętych celów i rezultatów był właściwy.
Podjęte działania zostały zaplanowane i zrealizowane w sposób umożliwiający
realizację celów, nie ponosząc przy tym niepotrzebnych kosztów. Ponadto, warto
zwrócić uwagę, iż zdaniem osób realizujących projekt, nie udałoby się go zrealizować
bez wsparcia otrzymanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Ocena zarządzania projektem
Również i pod względem zarządzania, projekt należy ocenić pozytywnie. Osoby
biorące w nim udział podkreślały dobry stopień komunikacji na każdym poziomie oraz
wystarczającą infrastrukturę obsługową projektu (w ramach której nie odnotowano
wystąpienia problemów). Sprawny proces zarządzania przyczynił się bezpośrednio do
realizacji założonych celów i rezultatów oraz braku wystąpienia negatywnych zjawisk.

Ocena funkcjonowanie systemu monitorowania
Osoby biorące udział we wdrażaniu projektu pozytywnie oceniły ten aspekt jego
funkcjonowania. Podkreślano, że prowadzony był stały monitoring w projekcie poprzez
bieżącą

kontrolę

ilości

przeprowadzanych

działań,

zgodności

z założonym

harmonogramem oraz kontrole poprawności sporządzanej dokumentacji.
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Potwierdzeniem poprawności funkcjonowania systemu monitorowania może być
wspomniane wcześniej rozszerzenie grupy docelowej już w trakcie realizacji projektu,
co przyczyniło się do jego końcowego sukcesu.

Ocena funkcjonowania struktury komunikacyjnej/komunikacji w projekcie
Osoby biorące udział w projekcie potwierdziły brak wystąpienia problemów z zakresu
komunikacji w projekcie. Ponadto, biorąc pod uwagę wyniki badań ankietowych
informacje skierowaną na zewnątrz (tj. ku potencjalnym beneficjentom) również ocenić
należy pozytywnie (znaczna cześć osób biorących udział w projekcie dowiedziała się
o nim z przygotowanych materiałów informacyjnych).

Ocena wpływu projektu na zdiagnozowane problemy beneficjentów
Wyniki badania ankietowego wskazują na występujący problem braku aktywności
fizycznej osób dorosłych (kolejno 28,3% i 14,2% (w ramach analizowanych grup
ankietowanych) deklarowało brak aktywności fizycznej). Dla większości badanych
wysiłek fizyczny wiąże się również z występowaniem mniejszych bądź większych
trudności. Ponadto, powszechnym zjawiskiem jest palenie papierosów (około 26%
badanych przyznaje się do palenia tytoniu) oraz problem braku wykonywania badań
diagnostycznych w zakresie spirometrii i RTG (kolejno 35,7% oraz 19,2% badanych
nigdy nie wykonywało tego typu badań). Tym samym, udział w projekcie dla znacznej
grupy badanych był pierwszą okazją w życiu do podjęcia się ww. badań. Jeszcze
większą skalę problemu zaobserwować można w zakresie korzystania z porad
specjalisty chorób układu oddechowego. Ponad 3/4 badanych nie korzystała do tej
pory z podobnych porad. Biorąc również pod uwagę szeroką skalę występowania
uczucia duszności wśród osób badanych (kolejno 51,2% i 77%) oraz powszechnego
występowania chorób układu oddechowego (głównie astma oskrzelowa i zapalenie
płuc/oskrzeli) efekty projektu mogą być widoczne jeszcze w długiej perspektywie.
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Również w przypadku dzieci, korzystanie z porad specjalisty chorób układu
oddechowego nie jest zjawiskiem powszechnym (jedynie 27,7% przyznaje, że ich
dziecko korzysta z tego typu porad). Ponadto, tylko 17,4% badanych dzieci było
wcześniej szczepione przeciwko pneumokokom i często choruje na przeziębienia
i infekcje (ponad połowa przynajmniej raz w kwartale).

Ocena przedsięwzięcia w oparciu o kryteria ewaluacyjne
Tabela 1 Wyniki badania w oparciu o kryteria ewaluacyjne
Kryterium
Wyniki badania
Projekt osiągnął wszystkie zakładane
rezultaty i cele: zarówno ogólne, jak
i szczegółowe. Sukces projektu wynika
przede wszystkim z odpowiednio
zdiagnozowanych potrzeb oraz właściwego
procesu zarządzania, który pozwolił na
Skuteczność

wprowadzanie bieżących zmian
prowadzących do pełnej realizacji projektu.
Wyniki badań ankietowych potwierdziły
występowanie sfer problemowych
w zdiagnozowanych obszarach, co
pozwoliło na osiągnięcie wysokiej
skuteczności działań w ramach
analizowanego projektu.
Stosunek

poniesionych

kosztów

do

osiągniętych celów i rezultatów był właściwy
Wydajność

i korzystny.
zaplanowane
umożliwiający

Podjęte

działania

i zrealizowane
sprawną

zostały
w sposób

i całościową

realizację celów, nie ponosząc przy tym

Projekt pn. "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu
Nidzickiego" jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz
budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
S t r o n a | 42

niepotrzebnych

kosztów

(niezwiązanych

z realizacją celów).
Projekt w znacznym stopniu przyczynił się
do zmniejszenia ekonomicznych
i społecznych różnic mieszkańców powiatu
nidzickiego. Udział w nim wzięli mieszkańcy
reprezentujący szeroki zakres grup
Trwałość

wiekowych o zróżnicowanym statusie
społecznym. Szczególnie istotne jest
zaangażowanie w projekt osób, które
dotychczas nie miały okazji na skorzystanie
z podobnych działań, a sam projekt był dla
nich jedyną okazją w tym zakresie.
Przyjęte w projekcie działania
w bezpośredni sposób odnosiły się do
zdiagnozowanych potrzeb beneficjentów.
Projekt stanowi tym samym znaczną pomoc
w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych
mieszkańców powiatu, nie generując

Wpływ

jednocześnie żadnych zjawisk negatywnych.
Wyniki badań ankietowych oraz opinie osób
biorących udział w realizacji powiatu
świadczą ponadto o potrzebie realizowania
podobnych projektów w przyszłości, a sami
beneficjenci w zdecydowanej większości
przypadków są przekonani o korzystnym
wpływie projektu na swoje zdrowie.

Źródło: Opracowanie własne
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