
Szanowni Państwo,  

zapraszamy Panów w wieku 20-39 lat  

do wzięcia udziału w badaniach realizowanych w ramach Projektu: 
„Analiza wzorów żywienia i statusu społeczno-ekonomicznego 

 jako czynników ryzyka zespołu metabolicznego młodych mężczyzn (MeDiSH)”  

 
Wielu młodych mężczyzn ma zaburzenia metaboliczne, które zwiększają ryzyko m.in. cukrzycy, chorób 

układu krążenia, nadciśnienia tętniczego. Nadwaga nie zawsze oznacza zwiększone ryzyko metabolicznych 
powikłań, a niektóre osoby z prawidłową masą ciała mogą się znaleźć w grupie ryzyka. 

Sprawdź, czy Jesteś w grupie ryzyka? 
Wczesna diagnoza – to Twoja szansa na zdrowie! 

  

WSZYSTKIE BADANIA SĄ BEZPŁATNE 
zapraszamy wszystkich chętnych Panów w wieku 20-39 lat 

 
BADANIA OBEJMUJĄ: 
1. Wywiad dot. żywienia, stylu życia oraz występowania chorób w rodzinie. 
2. Pomiary antropometryczne (masa i wysokość ciała, obwody pasa i bioder, skład ciała: zawartość tłuszczowej i 
beztłuszczowej masy ciała, wody za pomocą nowoczesnego analizatora składu ciała SECA). 
3. Pomiar ciśnienia krwi. 
4. Badania krwi (nakłucie palca): stężenie poziomu glukozy, triglicerydów i cholesterolu ogółem. 

TERMINY BADAŃ: 
Luty 2017 w godzinach 7:00-12:00 (termin uzgadniany indywidualnie: mailowo lub telefonicznie). 
Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, ul. Słoneczna 45F, Pracownia Badań 
Biochemicznych Stanu Odżywienia, p. 18. 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA? 
Na badania należy przyjść na czczo. 

DO BADAŃ NIE MOGĄ PRZYSTĄPIĆ PANOWIE: 
Poniżej 20 roku życia oraz powyżej 39 roku życia.  

BADANY UZYSKA: 
Wyniki składu ciała i badań krwi. 

  
 
 

O zakwalifikowaniu do badań decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rejestracja na badania pod nr telefonu 89 524 55 14 
lub mailowo (marta.lonnie@uwm.edu.pl) 

  
 
Projekt posiada zgodę Komisji Bioetycznej przy Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie. Uzyskane informacje są poufne i wykorzystywane wyłącznie w celach naukowych. 

  
Osoba prowadząca badania: mgr Marta Lonnie 
e-mail: marta.lonnie@uwm.edu.pl 
  
Opieka naukowa: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, prof. dr hab. inż. Lidia Wądołowska 
Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk Medycznych 
Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
  
Serdecznie zapraszamy! 


