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Od zarania dziejów, zdrowie było zawsze jedną z najważniejszych 
wartości, o które zabiegał człowiek. 

Pomimo upływu czasu nic w tym względzie się nie zmieniło. 
Zdrowie stanowi podstawę do osiągania celów życiowych, realizacji 

zamierzeń, pragnień i ambicji. 

Postrzegane jest również jako jeden z podstawowych zasobów 
społecznych i ekonomicznych, ponieważ tylko zdrowe społeczeństwo 
może rozwijać się, tworzyć i osiągać najwyższy poziom jakości życia.



Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad 
własnym zdrowiem, jego poprawę i utrzymanie.

Największy wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, na który składają się między 
innymi takie elementy: 

• aktywność fizyczna,
• sposób odżywiania się, 
• umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
• stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne). 

Negatywne oddziaływanie środowiska na zdrowie wynika w znacznym stopniu z
• degradacji środowiska naturalnego, 
• promieniowania jonizującego, 
• hałasu, 
• szkodliwych substancji chemicznych,
• czynników biologicznych.



Podstawowym i niezbędnym warunkiem podejmowania przez ludzi pożądanych 
dla zdrowia zachowań i rezygnowania z zachowań szkodliwych, jest 
przekazanie im wiedzy na temat zdrowia i jego uwarunkowań. 

Oprócz tego, warunkiem sukcesu w zakresie działań promujących zdrowie, jest 
kształtowanie u odbiorców odpowiedzialności, motywacji, a także pozytywnego 

nastawienia do inicjatyw prozdrowotnych.



Zdecydowanie najlepsze efekty przynoszą te działania na rzecz promocji zdrowia, które 
mają swój początek w dzieciństwie i są skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci. 

Można je podejmować w rodzinie, w środowisku zabawy i nauki, a także w 
placówkach medycznych, których pracownicy mają możliwość wpływu na 

kształtowanie zdrowego stylu życia swoich pacjentów. 

Edukacja zdrowotna oraz planowanie i realizowanie różnorodnych działań 
profilaktycznych, to podstawowe formy promowania zdrowia.



Aktywność fizyczna: w tym wypoczynek bierny i czynny, aktywność ruchowa co 
prowadzi do osiągnięcia dobrej energii i komfortu fizycznego 



Sposób odżywiania się : czyli prawidłowe żywienie



Radzenie sobie ze stresem : zadowolenie z małych rzeczy, komfort psychiczny 
pozytywne relacje międzyludzkie, radość, energia psychiczna

Psycholodzy polecają: 7 technik radzenia sobie ze stresem

1. Medytacja
2. Prowadzenie dziennika
3. Pozytywne myślenie
4. Przebaczenie
5. Spojrzenie na problemy z szerszej perspektywy
6. Mówienie o tym, co trudne
7. Praca z terapeutą



czego nie robić

Stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne…) wprowadza chwilowe 
zadowolenie i złudny komfort oraz prowadzi do uzależnień mających zgubny wpływ 

na zdrowie i życie.



czego nie robić

Degradacji środowiska naturalnego - pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego, 
spowodowane zaburzeniem jego naturalnych struktur i mechanizmów samoregulacji. 

Zachodzi przede wszystkim wskutek działalności człowieka



czego nie robić

Hałas - dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w danym 
miejscu i czasie, odbierane jako: „bezcelowe, następnie uciążliwe, przykre, 

dokuczliwe, wreszcie szkodliwe”

• zaburzeń na tle nerwowym,
• nadciśnienia,
• udaru mózgu,
• zawału serca,
• problemów z układem pokarmowym,
• nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu mięśniowo-stawowego.

Zbyt wysoki poziom hałasu sprawia, że mamy problemy z koncentracją, 
czujemy się poirytowani. 

Przez hałas często nie jesteśmy w stanie zasnąć lub śpimy bardzo 
niespokojnie. 

Wszystko to sprawia, że nas poziom stresu gwałtownie rośnie, co ma zgubny 
wpływ na cały organizm

Oprócz wyraźnego osłabienia lub utraty 
słuchu może on doprowadzić nas do:



czego nie robić

Szkodliwe substancje chemiczne - czyli każda ciecz, gaz lub ciało stałe 
stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi. Znajdują się w 
niemal wszystkich miejscach pracy/nauki oraz w produktach spożywczych, 

środkach higienicznych czy kosmetykach np. dymy, opary, kurz, pyły czy 
konserwanty lub substancje poprawiające smak i zapach w  żywności 

przetworzonej (fast-foody, konserwy, przekąski…) itp….

Do najczęstszych  zagrożeń należą:
• alergie
• choroby skóry
• nowotwory
• problemy z płodnością
• choroby układu oddechowego
• zatrucia



czego nie robić

Czynniki biologiczne - to mikro i makroorganizmy oraz ich struktury, których 
obecność w środowisku może wpływać negatywnie na organizm ludzki i prowadzić 

do wystąpienia chorób
Na przykład: 
1) drobnoustroje komórkowe (bakterie), w tym zmodyfikowane genetycznie;
2) jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego 
(wirusy), w tym zmodyfikowane genetycznie;
3) hodowle komórkowe;
4) pasożyty;
5) grzyby.



Dbajmy o zdrowie , a będzie nam długo służyć
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