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Temat: Odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi.   

 

    Każdego dnia napotykamy zjawiska, osoby lub przedmioty, które zagrażać mogą naszemu zdrowiu. 

Potłuczona butelka, nóż do chleba, czy nawet schody mogą przyczynić się urazów. 

Musimy jednak pamiętać, iż jesteśmy odpowiedzialni zarówno za zdrowie nasze, jak i osób wokół nas. 

Znaczna większość wypadków zdarza się w domu. Pozostawione włączone żelazko czy też odkręcony 

gaz może łatwo narazić nas na niebezpieczeństwo. Powinniśmy jednak pamiętać, że niemal każdej 

katastrofy można uniknąć. Wystarczy trochę przezorności, czujności oraz świadomości tego, co 

robimy. Szczególną uwagę należy poświęcić małym dzieciom, których wyobraźnia jest 

nieograniczona, ale rozsądek wciąż jeszcze niewielki. 

Niewątpliwie ważnym aspektem naszego życia jest prawidłowe odżywianie się. Czasami warto jest 

wydać więcej, a starać się jeść produkty wartościowe, naturalne, bez chemicznych dodatków. Według 

gazety Newsweek z 2003 roku, w 700–1000 kg żywności, którą wchłania każdy z nas przeciętnie w 

ciągu roku, znajduje się ok. 6–8 kg dodatków chemicznych: konserwantów, sztucznych barwników, 

metali, pestycydów i innych substancji, które zdecydowanie nie są żywnością. Jedząc dużą ilość 

śmieciowego jedzenia oraz tłustych dań, wywołać też możemy cukrzycę, otyłość oraz szereg innych 

chorób związanych z układem krążenia. 

W dzisiejszych czasach znaczącą ilość dnia spędzamy siedząc. Nie jest to dobre dla naszego 

organizmu. Siedzenie przez długi czas działa niekorzystnie na nasz kręgosłup i spowodować może np. 

kifozę lub inne skrzywienia. Ruch sprzyja też eliminacji stresu, który ma zdecydowanie negatywny 

skutek zarówno na nasze zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Powinniśmy też pamiętać, aby spać po 

około 8 godzin dziennie. W ten sposób regenerujemy energię potrzebną do działania, jak i obrony 

przed zarazkami. 

Statystyki pokazują, iż większość Polaków bardziej skłonna jest zażyć dużą, niebezpieczną dla zdrowia 

dawkę leków przeciwbólowych, niż iść do lekarza. Powinniśmy pamiętać, iż to właśnie oni, osoby z 

odpowiednim wykształceniem, są w stanie pomóc nam całkowicie zwalczyć chorobę czy też uraz. 



Człowiek został obdarowany życiem. Powinien więc o nie dbać oraz zwracać uwagę na 

niebezpieczeństwa grożące zarówno jemu, jak i bliźnim. Tylko wtedy  jest on bowiem osobą 

odpowiedzialną. 

Aktywność fizyczna ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Jest też 

skutecznym składnikiem profilaktyki chorób. 

Występowanie większości chorób cywilizacyjnych nie jest zdarzeniem losowym, ale można je łączyć 

bezpośrednio z brakiem aktywności fizycznej. Zwiększona aktywność fizyczna zmienia styl życia, staje 

się czynnikiem integrującym składającym się na higienę życia i w ten sposób zapobiega chorobom. 

Bierność fizyczna jest jednym z elementów wpływających na chorobę niedokrwienną serca. 

Systematycznie prowadzony trening sportowy w sposób zdecydowany poprawia sprawność układu 

krążenia. Zaleca się zwiększenie aktywności fizycznej osobom prowadzącym siedzący tryb życia, jako 

czynnik prewencyjny chorób układu krążenia. Dużą rolę w propagowaniu aktywnego stylu życia 

odgrywają media (telewizja, radio, internet). 

Współczesny człowiek żyje w dobie zalewu informacji dezorganizującej równowagę osobowości, co 

wyraża się różnymi zaburzeniami emocjonalnymi. Ogrom informacji może przyczyniać się do 

obniżenia nastroju człowieka. Stan depresyjny wchodzi w skład chorób cywilizacyjnych i stanowi duży 

problem populacji ludzkiej. Często spotykaną psychonerwicą jest nerwica krążeniowa, zwana 

krążeniowo-sercową. W przebiegu, której odczuwa się różne dolegliwości serca pomimo braku w tym 

narządzie zmian chorobowych. 

Zmniejszenie wysiłku fizycznego sprzyja rozwojowi objawów chorobowych rzekomo-krążeniowych w 

przebiegu nerwicy. Bierność fizyczna zaburza mechanizmy adaptacyjne układu krążenia. Aby dobrać 

odpowiedni program treningu dla osób z zaburzeniami czynnościowymi układu krążenia należy 

przestrzegać zasady: 

• aktywność fizyczna powinna zawierać wiele pozytywnych sygnałów i bodźców. Powoduje to 

odwrócenie uwagi od samego wysiłku fizycznego i stopnia jego ciężkości. Do bodźców pozytywnych 

można zaliczyć: muzykę, otaczającą przyrodę; 

• trening prowadzony w miarę możliwości w grupach, zespołowo; 

• program aktywności fizycznej nie powinien dopuszczać do nadmiernych przeciążeń nawet tak 

powszechnych jak zmęczenie czy też bóle mięśniowe. 

Jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych jest otyłość. W powstawaniu otyłości 

największą rolę przypisuje się tłuszczom i ich przemianom w ustroju. Trening fizyczny powinien 

przede wszystkim zwiększać wydatek energetyczny (przy organizowaniu form aktywności należy 



zwrócić uwagę na stopień zaawansowania otyłości). Ważna jest również systematyka treningu (przy 

stałej objętości i obciążeniu treningowym). Obciążenia treningowe powinny kształtować się w granicy 

30% wysiłku submaksymalnego. Otyłość powoduje zmiany zwyrodnieniowe w stawach i kręgosłupie, 

dlatego należy unikać gier i zabaw ruchowych połączonych ze skokami, skrętoskłonami tułowia. 

Najbardziej odpowiednią formą jest jazda na rowerze oraz sporty wodne. W przypadku otyłości 

przekraczającej 150% masy ciała, ww. formy aktywności są nieskuteczne, gdyż zaburzona jest 

sprawność motoryczna tych osób. W ekstremalnych przypadkach należy stosować trening statyczny 

polegający na pracy statycznej mięśni. Praca polega na napinaniu mięśni z siłą maksymalną lub 

zbliżoną do maksymalnej. Dzięki temu ćwiczone są główne grupy mięśni, zginacze i prostowniki stawu 

łokciowego, mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu, zginacze i prostowniki stawu biodrowego, zginacze i 

prostowniki stawu kolanowego. 

Cukrzyca jest ściśle związana z zaburzeniem przemiany węglowodanów, któremu towarzyszy 

zwiększone stężenie glukozy we krwi oraz wydalanie glukozy z moczem. Wysiłek fizyczny zmniejsza 

stężenie glukozy we krwi. Systematyczny trening oparty na dynamicznej pracy wszystkich grup 

mięśni, powoduje wzrost stężenia wolnych kwasów tłuszczowych, które pomagają w utrzymaniu 

właściwego stężenia glukozy podczas pracy mięśniowej. 

Program aktywności fizycznej powinien uwzględniać trening oparty o pracę dynamiczną wszystkich 

mięśni na poziomie 40% wysiłku submaksymalnego. 

Minimalny czas trwania treningu wynosi 30 minut, natomiast maksymalny około dwóch godzin 

rozłożony na dwie serie w ciągu dnia. W zależności od wydatku energetycznego ćwiczeń należy 

zwiększać podawanie substratów energetycznych. 

Jedną z najprostszych form aktywności fizycznej dla osób chorych na cukrzycę jest codzienna 

gimnastyka, uwzględniająca pracę dynamiczną, o dużej amplitudzie ruchów we wszystkich stawach. 

Nie należy zapominać o stosowaniu ćwiczeń oddechowych. Trening sportowy zarówno dla osób 

chorych, jak i z nadwagą ma szczególne znaczenie (występuje zwiększona oporność tkankowa na 

insulinę). 

 


