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CEL PRACY –  
  ocena wiedzy kobiet na temat żywieniowych  
 czynników ryzyka rozwoju raka gruczołu piersiowego.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

MATERIAŁ I METODY 
Badaniem objęto 375 kobiet w wieku od 19 do 65 lat 
mieszkających na terenie województwa opolskiego.  

Najliczniejszą grupę stanowiły ankietowane z 
wykształceniem średnim.  

W badanej grupie kobiet 65% 
stanowiły mieszkanki terenów 
miejskich, pozostałe 
zamieszkiwały tereny wiejskie.  

Prawidłową proporcję masy do 
wysokości ciała stwierdzono u 
60,5% badanych kobiet, u około 
3,5% kobiet występowała 
niedowaga, natomiast 
odpowiednio: 24,5% i 11,5% 
badanych wykazywało 
nadwagę i otyłość.  

U 19% ankietowanych kobiet, czyli średnio u co 
piątej badanej, odnotowano przypadki raka piersi 
w rodzinie, natomiast u 58% występował inny 
rodzaj nowotworu u krewnych.  

Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety składającej się z pytań 
dotyczących wiedzy na temat żywieniowych czynników ryzyka rozwoju raka piersi.  



Analiza wiedzy ankietowanych kobiet na temat żywienia w 
profilaktyce raka gruczołu piersiowego wykazała, że blisko połowę  
kobiet (48,3%) charakteryzował niski poziom wiedzy w tym zakresie. 
Wysoki poziom wiedzy posiadało tylko 10 ankietowanych, co 
stanowiło 2,7% ogółu respondentek. Konsekwencją tego jest fakt, że 
zaledwie 34,4% ankietowanych kobiet wiedziało, że czynniki 
żywieniowe aż w 25% odpowiadają za zachorowania na raka piersi.  
 
Obszary deficytowe w zakresie żywieniowych czynników ryzyka raka 
piersi dotyczyły braku wiedzy na temat częstotliwości spożycia: 
 
- produktów bogatych w WNKT z grupy n-6 i n-3,  
- warzyw i owoców, w tym szczególnie warzyw kapustnych,  
- nasion roślin strączkowych,  
- mięsa wołowego i wieprzowego,  
- maksymalnej dozwolonej dziennej ilości alkoholu w diecie  
oraz zależności pomiędzy występowaniem otyłości a wzrostem ryzyka 
zachorowania na raka piersi.  



 

 WNIOSKI 
  
1. Wiedza dotycząca żywieniowych czynników ryzyka rozwoju 
raka piersi wśród ankietowanych kobiet była na niskim 
poziomie.  
 
2. Respondentki nie były świadome znaczącego udziału 
czynników żywieniowych w prewencji zachorowania na raka 
piersi.  
 
 


