
 

 

 
 

 

 

 
 

Polacy a niealkoholowe stłuszczenie wątroby 

Podsumowanie1 
 

Metoda: CAPI (Computer Assisted Personal Interviews), wywiady f2f 

Liczba odpowiedzi: 1006 

Czas zbierania analizowanych odpowiedzi: 12 – 17.09.2019 r. 

Cel testu: Zbadanie wiedzy Polaków dotyczącej wątroby (w szczególności świadomości roli wątroby  

w organizmie człowieka i wiedzy na temat funkcji spełnianych przez ten narząd). Ocena wiedzy na temat 

niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Postawy i zachowania związane z wątrobą – 

diagnoza społeczna. 

W podsumowaniu przedstawione zostały wybrane dane poddane analizie. 
 

 

W badaniu wzięło udział 52% kobiet oraz 

48% mężczyzn. Największą grupę badanych 

– 32%, stanowiły osoby w wieku 40 – 59 lat. 

Pod względem wykształcenia najbardziej 

liczną grupę reprezentowały osoby  

z wykształceniem średnim – 34%. 

 

Z raportu „Polacy a niealkoholowe 

stłuszczenie wątroby” wynika, że choć 

ponad połowa respondentów wie, że o 

wątrobę należy odpowiednio dbać, wiedza 

na jej temat jest nadal ograniczona. Tylko 

35% jest świadomych, że ma ona zdolność 

do regenerowania i odbudowywania się, 

jedynie 36% badanych zdaje sobie sprawę, 

że jest głównym organem, który bierze udział w procesie detoksykacji. 
 

 

Niepokojące są również wyniki znajomości objawów 

wskazujących na choroby wątroby. Ponad połowa 

badanych Polaków (56%) uważa, że ból brzucha może 

sygnalizować problemy z wątrobą, podczas gdy symptomy 

typowe dla chorób narządu (ogólne złe samopoczucie, 

zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, brak 

apetytu) wymienia mniej niż 45% respondentów. 
 

Problemem okazuje się także diagnostyka chorób wątroby – 

tylko 10% respondentów wykonywało badania w tym 

w kierunku w przeciągu ostatniego roku (badania krwi, 

USG). 41% nie zrobiło tego nigdy. 

 

                                                           
1 Analizy przygotowane na podstawie wyników raport z badania metodą CAPI realizowanego przez Ipsos Sp. z o.o : „Polacy, a niealkoholowe 
stłuszczenie wątroby”. Reprezentatywna próba Polaków w wieku 15+; N=1006. Realizacja 12-17.09.2019. Dane w posiadaniu firmy. 
 



 

 

 
 

 

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem dbania o wątrobę jest stosowanie odpowiedniej diety (41%, 

tylko 24% odpowiedzi spontanicznych).  

 

 

 

Respondenci wskazują niewłaściwą dietę również jako 

czynnik ryzyka NAFLD, ale głównie w kontekście 

nadmiernego spożywania tłustego jedzenia  

i alkoholu (70%), pomimo iż w samym pytaniu jest 

mowa o chorobie „niealkoholowej”. Co więcej, 80% 

osób z tej grupy ma wyższe wykształcenie. Tylko 

trochę ponad połowa upatruje zagrożenia dla zdrowia 

wątroby w czynniku najistotniejszym – nadmiernym 

spożywaniu cukru i słodyczy (53%), mniej niż połowa  

w nieregularnym jedzeniu – 45%.  

 
 

Jakie są najczęstsze czynniki ryzyka niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby?  

 

W badaniu weryfikowano również wiedzę respondentów na temat samej niealkoholowej stłuszczeniowej 

choroby wątroby. Aż 87% badanej grupy nie ma świadomości istnienia tej choroby! Niepokojący jest 

ponadto fakt, że takiej odpowiedzi udzieliło 81% osób z chorobami towarzyszącymi (nadciśnienie tętnicze; 

cukrzyca typu 2; hipercholesterolemia) i tyle samo procent ze wskaźnikiem BMI powyżej 40 (otyłość 

stopnia III), podczas gdy częstość występowania NAFLD jest w znacznym stopniu związana z epidemią 

otyłości, cukrzycą typu 2 czy nadciśnieniem tętniczym (składowe zespołu metabolicznego). 
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Czy spotkał/a się Pan/i z określeniem (niealkoholowa) stłuszczeniowa choroba wątroby? 

 
 

 

Kolejne wynikające z analizy dane dotyczą 

odpowiedzi na pytanie „Czy wie Pan/i, że 

niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby może 

być groźna i prowadzić do marskości wątroby?”. 

Twierdząco odpowiada na nie jedynie 40% 

badanych, 60% uważa, że NAFLD nie stanowi 

zagrożenia dla zdrowia. Co gorsza, uważa tak aż 

52% osób z wymienianymi powyżej chorobami 

towarzyszącymi.  

 
Czy wie Pan/i, że niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby może być groźna i prowadzić do marskości wątroby?   

 

Jedynym pozytywnym wskaźnikiem w tym pytaniu jest fakt, że zagrożenie zauważa aż 79% osób, które 

deklarują znajomość niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, a więc łączą fakt jej występowania  

z możliwymi dalszymi, negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi. 

 

Należy stwierdzić, że wiedza Polaków na temat wątroby nadal pozostawia wiele do życzenia. Świadomość 

funkcji i pracy wątroby nie jest powszechna, podobnie jak typowych objawów, które wskazują na jej 

dolegliwości. Najgorzej jednak wypada większość wskaźników dotyczących świadomości NAFLD – samej 

choroby, czynników ryzyka czy chorób współtowarzyszących,  

 

Ten brak świadomości dotyczy również roli żywienia, czynnika na który mamy największy wpływ i który 

przy odpowiedniej modyfikacji wspiera pracę wątroby i ma możliwość utrzymania jej w optymalnej 

kondycji, zapewnienia jej prawidłowych czynności. Niepokojący jest fakt, że jakkolwiek respondenci mają 

świadomość istotności stosowania odpowiedniej diety, wciąż wskazują niewłaściwe czynniki żywieniowe, 

które ich zdaniem zwiększają ryzyko NAFLD. Widać wyraźnie, że sama świadomość dotycząca roli 

żywienia w chorobach wątroby nie przekłada się często na praktykę, wdrożenie poprawnych nawyków 

żywieniowych w życiu codziennym. 
 

Dodatkowych informacji udzielają: 
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Procontent Communication 
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