
Zachowania 
prozdrowotne 
współczesnego 

człowieka  



ZDROWIE 

wg konstytucji Światowej 
Organizacji Zdrowia (1948) to stan 
dobrego pełnego samopoczucia 
(dobrostanu) fizycznego, 
psychicznego i społecznego, a nie 
wyłącznie brak choroby lub 
niedomagania; 

 

Na stan naszego zdrowia 
decydujący wpływ ma STYL ŻYCIA 

 



STYL ŻYCIA 

powiązany zespół zachowań (nawyków i 
czynności) charakterystyczny dla danej 
jednostki lub grupy społecznej i mający istotne 
znaczenie dla zdrowia 



Zachowaniu i doskonaleniu potencjału 
zdrowotnego, w tym profilaktyce chorób 
przewlekłych (cywilizacyjnych), sprzyjają  

 
ZACHOWANIA PROZDROWOTNE, które 
podzielić można na dwie grupy: 

1. Podejmowanie celowych działań 
ukierunkowanych na zdrowie 

2. Niepodejmowanie zachowań 
ryzykownych dla zdrowia 



Celowe działania dla zdrowia 

• racjonalne żywienie 

• dbałość o ciało i najbliższe otoczenie 

• aktywność fizyczna, sen i odpoczynek,  

• korzystanie ze wsparcia społecznego i  dawanie 
go,  

• unikanie nadmiaru stresu, radzenie sobie 
z problemami i stresem, 

• bezpieczne zachowania w życiu codziennym 
(zwłaszcza w ruchu drogowym, w  pracy),  

• samokontrola zdrowia i samobadanie,  

• poddawanie się badaniom profilaktycznym;  

• w przypadku zachorowania zgłaszanie się do 
lekarza, przestrzeganie zaleceń lekarskich 



Niepodejmowanie  
zachowań ryzykownych 

• niepalenie tytoniu,  

• unikanie spożywania napojów 
alkoholowych, 

• nieużywanie innych substancji 
psychoaktywnych 



Jesteś tym co jesz! 
Zdrowa dieta ma ogromne znaczenie dla jakości naszego życia, wpływa na:  

• lepsze samopoczucie – ogólna poprawa witalności, pojawia się uczucie lekkości 
po posiłkach, usposobienie staje się bardziej pogodne. Związane jest to z jednej 
strony z mniejszą ekspozycją organizmu na działanie czynników szkodliwych a z 
drugiej – z lepszym jego odżywieniem i uzupełnieniem niedoborów odżywczych  

• estetyczną sylwetka – zdrowa dieta korzystnie wpływa na metabolizm i 
mechanizmy regulujące funkcjonowanie gospodarki energetycznej.  

• lepszą wydolność fizyczna  

• lepszy wygląd skóry – zdrowa dieta może m.in. zmniejszyć ilość pryszczy i 
zaskórników, a także sprawić, że cera będzie mniej tłusta lub mniej sucha, a nawet 
bardziej odporna na działanie promieniowania słonecznego. W dłuższej 
perspektywie natomiast właściwy stan odżywienia organizmu będzie sprawiał, że 
skóra starzeć będzie się wolniej. 

 



• lepszą pracę przewodu pokarmowego – odpowiedni 
dobór jakościowy pokarmów pozwala nie tylko 
zapobiegać ale nierzadko także niwelować różnego 
rodzaju zaburzenia pracy przewodu pokarmowego  

• mniejsze ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych –
sposób odżywiania może stanowić albo czynnik 
sprzyjający, albo też być elementem chroniącym przed 
rozwojem przypadłości takich jak cukrzyca, miażdżyca, 
nadciśnienie tętnicze  czy otyłość. Dieta oparta na 
nisko przetworzonych pokarmach, zasobna we 
wszystkie niezbędne składniki odżywcze to sposób na 
poprawę kondycji wszystkich układów i narządów 

 



Wysypiaj się! 
• Jedną z podstawowych fizjologicznych potrzeb człowieka jest 

zapotrzebowanie na sen. Naukowcy wskazują, iż regularny i jakościowo 
dobry sen jest warunkiem utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia.  

• Regeneracja - W trakcie snu nasze ciało i umysł regenerują się. 
Wszystkie komórki i tkanki odnawiają się. Organizm wypoczywa i 
wycisza się, a uszkodzone komórki nerwowe odbudowują się. 

• Lepsza pamięć - Kiedy śpimy mózg „porządkuje” zebrane w ciągu dnia 
informacje. Te nieprzydatne „wyrzuca”, a  ważne utrwala. Sen korzystnie 
oddziałuje na nasza zdolność uwagi, koncentracji oraz uczenia się. 

• Jesteśmy zdrowsi - Sen warunkuje o naszym zdrowiu. Podnosi naturalną 
odporność organizmu, a nawet chroni przed przedwczesnym starzeniem 
się. Łagodzi powstałe w organizmie stany zapalne, które powodują 
wiele groźnych chorób. To także najlepsze lekarstwo na stres. 
Odpowiednia dawka snu wpływa na obniżenie ciśnienia krwi oraz 
poziomu „złego” cholesterolu. 

 



• Kreatywne myślenie - Kiedy jesteśmy wyspani, nasz mózg 
pracuje znacznie lepiej. Wpadamy wtedy na więcej kreatywnych 
rozwiązań i wykazujemy się analitycznym i twórczym myśleniem. 
Po dobrze przespanej nocy, mamy głowę pełną pomysłów. 

• Lepsze wyniki sportowe - Sen to doskonała metoda na poprawę 
wyników sportowych! Zregenerowany organizm jest bardziej 
wytrzymały, silny i czujny. Śpiąc odnawia się energię zużytą w 
trakcie dnia – dosłownie ładujemy baterie. 

• Dobre samopoczucie - W wyspanym ciele zdrowy duch! Brak 
snu może przyczynić się do depresji. Komfortowo przespana noc 
pomaga się odprężyć i myśleć pozytywnie. Kiedy jesteśmy 
wyspani, wszystko wydaje się prostsze i do „ogarnięcia”. 

 



Lepiej zapobiegać niż leczyć! 

• Regularne badania kontrolne nie tylko ratują życie, ale też 
chronią przed obniżaniem się jego jakości. Krótko mówiąc: to 
część profilaktyki zdrowotnej, która dzięki wczesnemu 
wykryciu choroby, daje szansę na zapobieżenie jej 
następstwom. 

• W przypadku badań profilaktycznych mamy do czynienia z tzw. 
prewencją wtórną. W odróżnieniu od prewencji pierwotnej 
(wczesnej) – której celem jest niedopuszczenie do powstania 
choroby – zadaniem badań profilaktycznych jest wychwycenie 
niepokojących zmian na jak najwcześniejszym etapie oraz 
wczesna interwencja, mająca na celu powstrzymanie jej 
dalszego rozwoju, czyli leczenie. Wspólnie ze zdrowym stylem 
życia i szczepieniami, wykonywanie badań profilaktycznych 
umożliwia jak najdłuższe życie w jak najlepszej formie. 

 



Na odpoczynek zawsze jest czas! 

• Chroni nas przed przemęczeniem i wyczerpaniem, a w chwili 
zmęczenia pomaga zregenerować się i odzyskać potrzebną 
energię; 

• Pozwala nam na efektywne działanie — jesteśmy bardziej 
produktywni (poprawia pamięć, koncentrację, myślenie) i daje 
więcej motywacji do działania; 

• Pomaga nam radzić sobie ze stresem; 

• Pozwala nam odzyskać równowagę; 

• Pozwala na kreatywność; 

• Daje szansę na budowanie i dbanie o relacje; 

• Zmniejsza ryzyko występowania frustracji czy wypalenia 
zawodowego; 

 





Otoczenie ma znaczenie! 

• Zdrowie i dobrostan człowieka są ściśle powiązane ze stanem 
środowiska. Charakteryzujące się dobrą jakością środowisko 
naturalne zapewnia podstawowe potrzeby, tj. czyste 
powietrze i wodę, żyzne grunty do produkcji żywności, 
a także energię i materiały do produkcji. Dostęp do obszarów 
zielonych i wodnych dostarcza duże możliwości w zakresie 
rekreacji i zapewnienia dobrego samopoczucia. 

• Jednocześnie środowisko stanowi istotną drogę narażenia 
ludzi na zanieczyszczenie powietrza, hałas i niebezpieczne 
chemikalia. Poprawa jakości środowiska w kluczowych 
obszarach, takich jak powietrze, woda i hałas, może zapobiec 
chorobom i poprawić zdrowie ludzi. 

• Dbając o swoje otoczenie dbamy o samych siebie! 



Pamiętaj! Twoje zdrowie jest w Twoich rękach! 
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