
 

 

Temat: Odpowiedzialność za zdrowie własne i innych. 

 

Na dzisiejszych zajęciach poruszymy temat odpowiedzialności. Jak wiadomo, każdy człowiek jest 

zarówno odpowiedzialny za swoje zdrowie, jak i za zdrowie swoich bliskich lub też obcych ludzi. 

Nasze decyzje i działania mają wpływ nie tylko na zdrowie czy życie nasze, ale także pociągają za sobą 

skutki decydujące o innych. Dlatego właśnie zgłębimy ten temat i spróbujemy spojrzeć na niektóre 

„nasze osobiste” wybory z zupełnie innej strony. 

 

Co to znaczy w ogóle być odpowiedzialnym? 

Być odpowiedzialnym człowiekiem to piekielnie trudny wyczyn. Wielu ludziom się to nie udaje. 

Człowiek odpowiedzialny potrafi wykorzystywać swoje umiejętności w roztropny sposób, z pożytkiem 

dla siebie oraz innych osób.  

Już jako dzieci uczymy się odpowiedzialności. Do naszych obowiązków należy na przykład podlewanie 

kwiatków lub opieka nad pieskiem lub kotkiem. Kiedy dorastamy, czujemy się również 

odpowiedzialni za otaczające nas osoby: rodziców, rodzeństwo, domowników, a potem kolegów 

i koleżanki z klasy. Tak rodzi się poczucie wspólnoty - należymy do jednej wspólnoty z tymi, za których 

czujemy się odpowiedzialni. 

 

Odpowiedzialność łączy się również z pojęciami świadomości i dobrowolności. Dorosły człowiek 

działający świadomie i dobrowolnie jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny. Jeśli któregoś z tych 

czynników zabraknie, nie możemy mówić o pełnej odpowiedzialności. 

Czym jest zdrowie? 

Zdrowie – pierwsza rzecz, której życzymy zarówno sobie, jak i naszym bliskim. Dobrego samopoczucia 

jednak nie zapewni nam jedynie brak chorób czy dokuczającego bólu. Jak wskazuje WHO (Światowa 

Organizacja Zdrowia) zdrowie to stan dobrostanu, który możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy zadbamy 

o wszystkie jego aspekty, od fizycznego, przez psychiczny, aż po ten społeczny.  

Styl i tempo życia, widocznie zmieniające się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, przynoszą nowe i 

intensyfikują istniejące już wcześniej czynniki wpływające na nasze zdrowie. 

Dbanie o zdrowie nie musi być trudne, jeśli skupimy się na zapobieganiu możliwym dolegliwościom. 

Zdrowa i zbilansowana dieta, nawadnianie organizmu, częsta aktywność fizyczna, odpowiednia ilość 

snu oraz zarezerwowanie czasu na regenerację i odpoczynek to pierwszy i najważniejszy krok ku 

lepszemu samopoczuciu. 

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

 



Wpływ czynników kształtujących zdrowie 

 

- Styl życia ma największy wpływ na zdrowie, a składają się na niego m.in. dieta/ sposób odżywiania, 

aktywność fizyczna, odporność na stres, stosowanie używek (środki psychoaktywne, nikotyna, 

alkohol), zachowania seksualne, regularna kontrola własnego stanu zdrowia.   

- Środowisko fizyczne: czyste powietrze, woda, żywność, bezpieczne warunki pracy i nauki, czynniki 

ryzyka zdrowotnego i zawodowego, wpływ zanieczyszczenia środowiska.   

- Czynniki genetyczne 

- Opieka zdrowotna – organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, a tym dostępność do 

świadczeń i ich jakość. Opieka zdrowotna wpływa na stan zdrowia tylko w ok. 10% ale zwykle jest 

niezbędna w przypadkach poważnych chorób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak nasze zdrowotne decyzje wpływają na innych? 

Jakie znaczenie ma dla nas samych styl życia jaki prowadzimy każdy wie. Każdy ma świadomość 

negatywnego wpływu różnych używek i substancji na organizm osoby, która je zażywa, ale jak 

pośrednio wpływają one na bliskich tych osób? Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście? 

 

Bierne palenie 

Pod pojęciem biernego palenia kryje się wdychanie dymu tytoniowego wydychanego przez osobę 

palącą, powstającego bezpośrednio z palącego się papierosa lub innego źródła tytoniu, jak np. cygara, 

cygaretki, fajki. Dym tytoniowy jest zatem bezpośrednim narażaniem osoby niepalącej, 

nieuzależnionej od żadnego z wyrobów tytoniowych na oddziaływanie substancji wchodzących w 

jego skład. 

Zawarte w dymie tytoniowym szkodliwe substancje mogą przede wszystkim wywierać działanie 

alergizujące, co doprowadza do powstawania alergii oddechowej. Zaczyna się ona zwykle objawiać 

 łzawieniem, swędzeniem i pieczeniem oczu, z czasem zwykle zaczyna dołączać się również 

przewlekły katar oraz uporczywy kaszel. Typowe są również nawracające infekcje zarówno górnych, 

jak i dolnych dróg oddechowych. Z czasem u osoby, u której doszło do rozwoju alergii oddechowej na 

skutek biernego palenia, może też rozwinąć sie astma oskrzelowa. Bierny palacz z rozpoznaną astmą 

oskrzelową, kiedy przebywa w otoczeniu osoby czynnie palącej, jest niestety bardzo mocno narażony 

na występowanie częstszych zaostrzeń swojej choroby. Bierne palenie może też doprowadzić do 

rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, jak również rozedmy płuc.  

Poza tym należy też pamiętać o tym, że bierne palenie może niestety wywoływać nowotwory układu 

oddechowego u osób, które nigdy w życiu nie zapaliły ani jednego papierosa. Zdarza sie niestety, że u 

biernych palaczy, ku wielkiemu zdumieniu zarówno ich, jak i ich rodzin, diagnozowany bywa 

nowotwór płuc, jak również rak krtani czy gardła.  

Najpoważniejsze skutki spowodowane biernym paleniem występują u dzieci. Matki, które nie 

przestały palić podczas ciąży, zwiększają ryzyko wystąpienia u dziecka wad wrodzonych, a nawet 

narażają się na poronienie. U niemowląt urodzonych przez palaczki obserwuje się niższą niż 

standardowo masę urodzeniową, problemy oddechowe, różnego rodzaju infekcje (płuc, ucha) oraz 

zwiększone ryzyko śmierci łóżeczkowej. Zauważono również, że u dzieci palaczy bardzo często 

występują powikłania psychiczne – depresja, 

niepokój, rozdrażnienie i niedojrzałe zachowanie.  

 

 

 

 

 

 

 



Bierny alkoholizm 

Wiele mówi się o skutkach przebywania w otoczeniu palących. Dym szkodzi biernym palaczom, 

czasami nawet bardziej niż właśnie aktywnym zwolennikom papierosów. To samo może dziać się w 

kwestii spożywania alkoholu, chociaż dotyczy to nie tylko sfery fizycznej. 

Co grozi osobie, która nie spożywa alkoholu, ale przebywa z osobą, która robi to regularnie? Przede 

wszystkim obrywa psychicznie. Tu warto odwołać się do naszych ulubionych amerykańskich 

naukowców. Przeprowadzono badania dotyczące zagrożeń wynikających z „biernego picia”. Na 

szczycie listy figurowała przemoc werbalna – wyzwiska, nagabywanie. Równie częste były też 

regularne zniszczenia mienia, problemy finansowe i lżejsze akty przemocy fizycznej. Osoby 

mieszkające z alkoholikami są dręczone psychicznie i często fizycznie. 

Działanie alkoholu dostrzegamy także na drodze. Bardzo duży odsetek wypadków spowodowany jest 

przez nietrzeźwych kierowców. Pamiętajmy dlatego by w stanie upojenia alkoholowego nie wsiadać 

za przysłowiowe kółko – narażamy wtedy nie tylko nasze życie i zdrowie, ale także życie i zdrowie 

innych przebywających na drodze ludzi. Bądźmy odpowiedzialni. 

 

 

 

 

 

 

 

Wypadki 

Wypadki zdarzają się codziennie i nie tylko na drodze. 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. Należy pamiętać o rozwadze i zasadach bezpieczeństwa w każdej sytuacji, nie ważne czy to 

dom, szkoła czy praca. Miejmy oczy dookoła głowy, czasami możemy zapobiec katastrofie. 

 

 

 

 

 

 



Nawyki żywieniowe 

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. Produkty, które wybieramy nie zawsze są zdrowe, 

pamiętajmy jednak by nikomu nie narzucać ich na siłę. Żyjemy w czasach, gdzie każdy, szczególnie 

młody człowiek dąży do akceptacji wśród znajomych i często, by nie zostać wyrzutkiem, decyduje się 

(często wbrew swoim przekonaniom) podążać za innymi. Ważne, by znaleźć się w grupie tych 

dobrych i zdrowych wzorców i nimi zdobywać popularność! 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność fizyczna i odpoczynek 

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. Ważną rolę w życiu młodego człowieka odgrywają wtedy rodzice, którzy swoją 

postawą kreują pewne wzorce do naśladowania. Dziecko biorąc przykład z rodziców, podąża ich 

śladem. Dobrze jest zaszczepić w dziecku chęć ruchu i aktywnego trybu życia, pokazując mu to na co 

dzień. 

 

 

 

 

 

 



Czynniki genetyczne 

Jak wiadomo wiele chorób dziedziczonych jest 

genetycznie, dlatego bardzo ważne w ich profilaktyce 

i wczesnym diagnozowaniu są badania prenatalne i 

genetyczne. Często jako nieświadomi nosiciele 

zmutowanych genów, żyjący bezobjawowo, 

przekazujemy chore komórki potomstwu. Dzięki takim 

badaniom, możemy najszybciej jak się da podjąć 

odpowiednie kroki leczenia. W ten sposób mamy 

wpływ na zdrowie naszych dzieci  zanim się jeszcze one urodzą.  

 

Moda 

Coraz częściej na ulicach mijamy ludzi ubranych nieodpowiednio do warunków pogodowych. Pomimo 

chłodu czy deszczu widzimy, szczególnie młodzież, wystrojoną w kuse kurteczki czy bluzeczki, krótkie 

spodenki i rękawki. Zimowa porą na niektórych głowach nie widać ciepłych czapek, a na szyjach nie 

wiszą kolorowe szaliki. Moda rządzi się swoimi prawami. Styliści kreują coraz to odważniejsze 

„stylówki” przypominające te z filmowych scen Hollywood. Młodzi ludzie żądni akceptacji, podatni na 

sugestie, by nie być w cieniu ślepo naśladują innych. Dlatego często nieodpowiednio ubrani, staja się 

podatni na przeziębienia i choroby. Pamiętajmy, że swoim strojem i postawą możemy być wzorem 

dla innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profilaktyka i promocja zdrowia 

W potocznym rozumieniu często promocję zdrowia utożsamia się z prewencją (zapobieganiem, 

profilaktyką). Jednakże istnieją znaczne różnice między tymi pojęciami, a co za tym idzie działaniami 

podejmowanymi w ramach tych koncepcji. 

Promocja zdrowia to nie tylko koncepcja i wytyczne jak należy wzmacniać zdrowie i jego potencjał, 

ale również szereg działań, mających na celu nauczenie społeczeństwa jak to robić prawidłowo. Ten 

element promocji zdrowia nazwany jest edukacją zdrowotną, której celem jest zmiana sposobu 

myślenia o zdrowiu w sensie jego promowania oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań i kontroli 

nad własnym zdrowiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W razie pytań proszę o kontakt przez e-dziennik. 

Pozdrawiam, 

Artur Paterek 

 


