
 
Pojęcie zdrowia i choroby 

Zdrowie jest to stan pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej.  

Z fizjologicznego punktu widzenia zdrowie jest to pełna zdolność organizmu do 
utrzymania równowagi między nim i środowiskiem zewnętrznym, do prawidłowego 
reagowania na zmiany środowiska i przystosowania do nich. Nauką dotyczącą 
zagadnień zdrowia jest higiena. Problemami związanymi z utrzymaniem i 
przywracaniem zdrowia zajmuje się medycyna. 

Na utrzymanie zdrowia wpływają: aktywność ruchowa, adaptacja (przystosowanie) do 
warunków środowiska, hartowanie organizmu, właściwe odżywianie, higiena 
psychiczna, której sprzyja przychylna atmosfera w pracy, szkole i podczas 
wypoczynku. Zagrożeniem dla zdrowia są wszelkie uzywki narkomania, nikotynizm, 
alkoholizm. 

Choroba występuje wtedy, gdy bodźce zewnętrzne są zbyt silne lub działają zbyt 
długo, przy równoczesnym zmniejszaniu się zdolności przystosowania organizmu. 

Profilaktyka, co to takiego? 

Profilaktyka to zaplanowane działanie, mające na celu zapobieganie chorobom, czyli 
dbanie o zdrowie. 

Działania profilaktyczne: 

1. Prawidłowe odżywianie się - zrównoważona dieta powinna zawierać wszystkie 
potrzebne organizmowi składniki pokarmowe w odpowiednich proporcjach. 

2. Regularny sen - w nocy organizm odpoczywa, inaczej pracuje mózg, serce i układ 
oddechowy pracują spokojniej, człowiek śpi 7-8 godzin, dzieci trochę dłużej. 

3. Dbanie o zdrowie - regularne badanie lekarskie, wizyty u dentysty, właściwy ubiór, 
aby się nie przeziębić. 

4. Przestrzeganie higieny pomaga uniknąć zakażenia chorobami zakaźnymi: mycie 
rąk przed posiłkiem, po wyjściu z toalety, zmywanie naczyń, ochrona pożywienia przed 
owadami, sprzątanie mieszkania. 

5. Unikanie substancji szkodliwych: nikotyny, alkoholu, narkotyków, nadmiaru leków. 

6. Odpoczynek. 

7. Szczepienia ochronne przeciw chorobom zakaźnym, np. grypie, ospie, odrze - 

organizm zostaje uodporniony. Niektóre choroby zakaźne powodują różne powikłania. 
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Metody zapobiegania chorobom zakaźnym 
 
Aby ustrzec się zakażenia chorobami zakaźnymi, należy przestrzegać następujących 
zasad: 
- wodę i mleko pić wyłącznie przegotowane; 

- owoce i warzywa myć przed spożyciem; 

- myć ręce przed posiłkiem i po wyjściu z toalety; 

- po posiłkach sprzątać resztki i myć naczynia; 

- często wietrzyć pomieszczenia, oddychać przez nos; 

- unikać bezpośrednich kontaktów z chorymi ludźmi i zwierzętami; 

- zranienia zdezynfekować, założyć jałowy opatrunek, jeżeli jest kontakt z ziemią udać 
się do lekarza; 

- przyjmować szczepionki w wyznaczonym czasie. 

W celu uniknięcia zachorowania stosujemy szczepionki, które uodporniają na 
choroby zakaźne. Dzieci są szczepione tuż po urodzeniu przeciw gruźlicy, 
wirusowemu zapaleniu wątroby (żółtaczce), później przeciw błonicy, tężcowi, chorobie 
Heinego-Medina, odrze, gruźlicy. Ludzie dorośli szczepią się przeciw grypie i żółtaczce 
zakaźnej. Wyjeżdżając do krajów tropikalnych, należy zaszczepić się przeciw 
chorobom zakaźnym, które tam występują. 

Zwalczanie chorób zakaźnych 

Nie zawsze uda nam się uniknąć zakażenia chorobami zakaźnymi, musimy wtedy 
stosować środki, które ułatwią nam walkę z chorobą i nie dopuszczą do jej szerszego 
rozprzestrzeniania się. Są to: 

- stosowanie surowicy przeciwtężcowej, która działa przez pewien czas, można 
powtarzać jej podawanie; surowica to specjalny preparat leczniczy zawierający ciała 
odpornościowe; 

- izolacja chorych - w szpitalu na oddziale zakaźnym; 

- dezynfekcja - odkażanie ran, narzędzi chirurgicznych, ubikacji, wody, pomieszczeń, 
rany odkażamy wodą utlenioną, jodyną, woda jest chlorowana lub ozonowana; 

- przestrzeganie higieny; 

- odpowiednie odżywianie - niedożywienie powoduje zmniejszenie odporności 
organizmu; 

- stosowanie leków, m.in. antybiotyków. 
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