


 Choroby cywilizacyjne (zwane także 
chorobami XXI wieku) to choroby 
szerzące się na całym świecie 
spowodowane rozwojem cywilizacji; 
częstotliwość ich występowania zależy 
od stopnia rozwoju cywilizacyjnego 
społeczeństwa. 





O EPIDEMII XXI WIEKU SŁÓW 
KILKA… 
 https://www.youtube.com/watch?v=bGG6PeAacnA 



 Jest to choroba charakteryzująca się podwyższonym poziomem cukru we krwi. 
Wynika z zaburzenia produkcji hormonów – insuliny i glukagonu. U zdrowego 
człowieka, podczas wzrostu poziomu cukru we krwi, trzustka wydziela większą ilość 
insuliny, która powoduje przekształcenie nadmiaru cukru w glikogen. Jeśli w 
organizmie znajduje się niska ilość cukru, trzustka wydziela glukagon, który powoduje 
wydzielanie glukozy z powrotem do krwi. 

  Głównymi objawami cukrzycy są utrata wagi, nadmierne pragnienie oraz senność.• 
Skutkiem nieleczonej cukrzycy są poważne powikłania, takie jak choroby układu 
nerwowego, układu krążenia, oczu i nerek. 



 Cukrzyca typu 1 jest spowodowana uszkodzeniem komórek Beta trzustki, czego 
następstwem jest całkowity brak insuliny. Oznacza to, że organizm potrzebuje 
pobierać ją z zewnątrz, poprzez pompę insulinową. Występuje głównie u dzieci i 
młodzieży, dlatego często jest nazywana „cukrzycą młodzieńczą” 

 W przypadku cukrzycy typu 2 organizm wytwarza insulinę. Nie potrafi jej jednak 
efektywnie wykorzystać, lub nie wytwarza wystarczającej jej ilości. Wtedy glukoza nie 
może przedostać się do komórek organizmu, w efekcie czego nie mogą one 
prawidłowo funkcjonować. Ryzyko zachorowania na cukrzycę zwiększa się u osób 
otyłych oraz prowadzących niezdrowy tryb życia. 

 Cukrzyca ciężarnej 





 Należy do chorób sercowo-naczyniowych. Jej 
rozwój prowadzi do stopniowego 
upośledzenia ukrwienia narządów, ponieważ 
nadmiary tłuszczu odkładają się na ścianach 
tętnic, zwężając ich średnicę. Powoduje to 
wzrost ciśnienia krwi.• Miażdżyca tworzy się 
gdy dochodzi do uszkodzenia ścian naczyń 
krwionośnych. W miejscach uszkodzeń 
zaczyna gromadzić się cholesterol, przez co 
powstają blaszki miażdżycowe, których 
skutkiem jest m.in. zmniejszanie 
elastyczności tętnic. 



 Nowotwór - niekontrolowany przez organizm rozrost nieprawidłowych komórek 
organizmu. Oznacza to, że nowo powstałe komórki różnią się od otaczających je 
innych komórek budową i/lub funkcją. U osób, u których w rodzinie wystąpiły 
nowotwory jest duże ryzyko dziedziczenia tych mutacji.  

 Nowotwory mogą być łagodne lub złośliwe: 

ŁAGODNY - jest dobrze ograniczony, posiada 

torbę, rośnie wolno uciskając sąsiadujące 

tkanki, nie powoduje przerzutów, a po 

dokładnym jego usunięciu nie powstaje 

wznowa - jest całkowicie wyleczalny 

ZŁOŚLIWY - rozpowszechnia się poprzez naciekanie, 

czyli wrastanie między komórki pobliskich tkanek, co 

zaburza ich funkcję. Naciekając naczynia limfatyczne i 

krwionośne, przedostaje się do ich otoczenia. W 

skutek tego komórki są w stanie zawędrować wraz z 
krwią lub chłonką w dalekie miejsce organizmu, gdzie 

powodują powstanie nowego guza – przerzutu, 

prowadzi nawet do śmierci. 





 Wyróżnia się bezpośrednie i pośrednie przyczyny chorób cywilizacyjnych.  

 

 Bezpośrednie:  

 Brak aktywności fizycznej  

 Siedzący tryb życia  

 Zła dieta (niezbilansowania, bogata w produkty wysoko przetworzona)  

 Nadużywanie alkoholu, kawy, papierosów 

 Stres  

 Postęp technologiczny  



 Pośrednie, czyli takie przed którymi 
człowiek nie może się obronić: 
 Zanieczyszczenie powietrza, wody, 

gleby, 

 Hałas,  

 Promieniowanie jonizujące i inny.   





 Podzielcie się w 3-osobowe grupy. Każda 
z grup ma za zadanie przygotować 7 
zaleceń odnoszących się do stylu życia, 
które pomogą zredukować ryzyko 
wystąpienia chorób cywilizacyjnych.  



  Zadbajcie o dietę. Niech będzie 
zbilansowana, pełna owoców i warzyw. 
Unikajcie wysoko przetworzonych 
produktów. Pijcie wodę.  

Ruszajcie się! Rolki, spacer z psem, 
bieganie, rower? Starajcie się kontrolować 
ilość kroków pokonanych w ciągu dnia. 
Niech będzie to minimum 10 tysięcy.  



JAK PRZECIWDZIAŁAĆ 
CHOROBOM 
CYWILIZACYJNYM?  

  Zredukujcie ilość używek do minimum – 
nawet jeśli jest to tylko czarna kawa.  

Gadajcie się! Bardzo ważne jest regularne 
badanie krwi i moczu.  

Zadbajcie o sen i wypoczynek oraz o 
równowagę psychiczną. Jeśli coś wiąże się 
ze stresem, może warto rozważyć czy jest 
to stres konstruktywny czy destruktywny?  



 Ponownie pracując w grupie, stwórzcie 
kwestionariusz pytań dotyczący zachowań 
prozdrowotnych. Gdy skończycie, wymieńcie 
się z inną grupą i wspólnie odpowiedzcie na 
pytania. Czy wasza grupa ma dużo do 
poprawy w względzie swojego zdrowia? 




