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Witaj!
Pewnie CZASEM lubisz zjeść frytki...
Pewnie CZASEM nie chce Ci się ćwiczyć...
Pewnie CZASEM wolisz siedzieć przed telewizorem... 
Pewnie CZASEM myślisz, że to co robisz nie ma znaczenia...

Uważaj, żeby CZASEM nie zamieniło się w CZĘSTO, a potem w ZAWSZE.  

Twój styl życia ma znaczenie dla Twojej formy, samopoczucia i zdrowia. 
TERAZ i W PRZYSZŁOŚCI.

Otyłość, brak ruchu, niezdrowa dieta i palenie papierosów prowadzą do rozwoju 
blaszek miażdżycowych już u dzieci, a w efekcie do zawałów serca nawet 
u 20-30 latków. 
Polacy umierają najczęściej na choroby układu krążenia, częściej niż z powodu 
nowotworów złośliwych (raków, białaczek), urazów i zatruć. 
Ale zmiana stylu życia na zdrowy wystarczy by to zmienić. 

Chcesz żyć długo i być w dobrej formie? Poznaj „ABECADŁO profilaktyki” chorób 
układu krążenia, a także wejdź na strony internetowe: www.pfp.edu.pl  
oraz www.profilaktykawmalopolsce.pl (zakładka Program kardiologiczny - dzieci 
i młodzież). Wprowadź w życie zawarte w nich wskazówki! Najlepiej od DZIŚ.
Pamiętaj:  „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ”.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
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A

TĘTNICA – naczynie krwionośne dostarczające krew z serca do narządów (np. mózgu). 

MIAŻDŻYCA – przewlekła choroba tętnic, polegająca na gromadzeniu w ich ścianie 
komórek zapalnych i cholesterolu (substancji tłuszczowej). Prowadzi do tworzenia blaszek 
miażdżycowych, które, powiększając się, coraz bardziej zwężają, a nawet zamykają 
światło tętnicy, przez co utrudniają transport tlenu i substancji odżywczych do tkanek. 

CHOROBA WIEŃCOWA – choroba spowodowana przez blaszki miażdżycowe 
w tętnicach wieńcowych (odżywiających serce). Najczęściej objawia się bólem za mostkiem, 
pojawiającym się w trakcie wysiłku fizycznego, 
stresu lub pod wpływem zimna.

ZAWAŁ SERCA - martwica mięśnia sercowego 
spowodowana zablokowaniem dopływu krwi do 
mięśnia sercowego wskutek zamknięcia tętnicy 
wieńcowej.

UDAR MÓZGU – szybko rozwijające się zaburzenia 
funkcji mózgu wskutek uszkodzenia zaopatrujących 
go naczyń krwionośnych.

Alarm 
dla serca

CO TO JEST MIAŻDŻYCA, ZAWAŁ SERCA I UDAR MÓZGU?
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• choroby układu krążenia są odpowiedzialne 
za 46% zgonów w Polsce

• zmiany miażdżycowe rozwijają się  
już w dzieciństwie

• miażdżyca przez wiele lat nie daje żadnych 
objawów i ujawnia się dopiero w chwili 
wystąpienia groźnych powikłań

Czy wiesz, że...

 ▪  rozlany ból za mostkiem (ucisk, pieczenie)
 ▪  ból lub dyskomfort w żuchwie, szyi, plecach, ręce lub barku
 ▪  ból brzucha z nudnościami  lub wymiotami 
 ▪  duszność (brak tchu)
 ▪  obfite zimne poty
 ▪  uczucie osłabienia, zawroty głowy
 ▪  zasłabnięcie, omdlenie

JAKIE Są OBJAWY ZAWAŁU SERCA I UDARU MÓZGU?

 ▪  nagłe osłabienie kończyn po jednej stronie ciała
 ▪  nagłe opadnięcie kącika ust
 ▪  nagły brak rozumienia mowy lub możliwości wypowiadania się
 ▪  nagłe pojawienie się bełkotliwej mowy
 ▪  nagłe zaburzenie równowagi i chodu
 ▪  nagłe zaburzenie czucia po jednej stronie ciała
 ▪ nagłe upośledzenie pola widzenia 

CO ROBIĆ JEśLI WYSTąPIą OBJAWY ZAWAŁU SERCA LUB UDARU MÓZGU?

Leczenie zawału serca lub udaru mózgu należy rozpocząć jak najszybciej (liczy się każda 
minuta)! Jedynym bezpiecznym środkiem transportu do szpitala jest karetka Pogotowia 
Ratunkowego. 

Pamiętaj, że dzwoniąc po Pogotowie Ratunkowe możesz uratować życie! 
Aby wezwać karetkę zadzwoń pod numer alarmowy: 112 lub 999! 

Oczekując na karetkę poleć choremu położyć się lub usiąść. Nie zostawiaj go samego!

ZAPAMIĘTAJ

• zawał serca i udar mózgu są stanami 
bezpośredniego zagrożenia życia 

• jeśli podejrzewasz zawał serca 
lub udar mózgu zadzwoń po karetkę 
pogotowia ratunkowego
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OBJAWY:
1. ..................................................
2. ..................................................
3. ..................................................
CHOROBA: ..........................................

OBJAWY:
1. ..................................................
2. ..................................................
3. ..................................................
CHOROBA: ..........................................

Zadanie 1. 
Miażdżyca może powodować różne objawy w zależności od lokalizacji zwężonych tętnic. 
Wybierz spośród wymieniowych objawów te, które mogą wystąpić w zawale serca i udarze mózgu, 
a następnie uzupełnij schemat.   

ĆWICZENIA

 ▪  ból za mostkiem
 ▪  nagłe osłabienie prawej ręki i nogi
 ▪  gorączka
 ▪  nagłe zaburzenia równowagi i chodu
 ▪ duszność

 ▪  bladość i oziębienie kończyny
 ▪  nagły brak rozumienia mowy 
 ▪  ból kończyn podczas chodzenia
 ▪ omdlenie
 ▪ biegunka 

Zadanie 2. Spośród podanych poniżej numerów telefonów, wskaż ten/te, na który/które należy 
zadzwonić, żeby wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego:

 
112     123     777     986     991     997     998     999 

Zadanie 3. Upewnij się, że Twoi bliscy znają numery alarmowe.  

Zadanie 4. Lepiej zapobiegać niż leczyć! Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się co odgrywa największą rolę 
w zapobieganiu zawałowi serca i udarowi mózgu.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

1. Miażdżycowa zmiana powodująca 
zwężenie tętnicy.

2. Lekarz specjalizujący się w chorobach 
serca.

3. Największa tętnica.
4. Tętnice zaopatrujące mięsień serca w tlen 

i składniki odżywcze.
5. Martwica mięśnia sercowego.
6. Naczynia, którymi krew wraca z tkanek 

do serca.
7. Tłuszcz odkładający się w naczyniach.
8. Puls.
9. Jak mówi przysłowie „zdrowy jak ...” 

(zwierzę wodne).
10. Czerwony barwnik krwi .
11. Postępujący proces prowadzący 

m. in. do zawału serca i udaru mózgu.
12. Choroba przebiegająca z wysokim 

poziomem cukru we krwi.
13. Przechadzka dla zdrowia.
14. Zapobieganie np. chorobom układu 

krążenia.
15. Narząd, w którym zachodzi wymiana 

gazowa.
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B

CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU 
KRąŻENIA to cechy indywidualne oraz 
elementy stylu życia, zwiększające ryzyko 
wystąpienia chorób układu krążenia, 
takich jak zawał serca lub udar mózgu.

Badaj czynniki 
ryzyka! 

CO TO Są CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRąŻENIA?

Modyfikowalne czynniki ryzyka to takie, 
na których wystąpienie mamy wpływ:

 ▪  nadwaga i otyłość
 ▪  mała aktywność fizyczna
 ▪  nieprawidłowa dieta 
 ▪  nadciśnienie tętnicze
 ▪  zwiększone stężenie cholesterolu 
 ▪  cukrzyca 
 ▪  palenie tytoniu
 ▪  nadużywanie alkoholu
 ▪ stosowanie narkotyków, dopalaczy
 ▪  depresja, stres
 ▪  zakażenie wirusem grypy

KTÓRE CZYNNIKI RYZYKA MOŻEMY MODYFIKOWAĆ, A KTÓRE NIE?

Niemodyfikowalne czynniki ryzyka 
to takie, które od nas nie zależą, czyli:

 ▪  wiek
 ▪ płeć męska
 ▪  przedwczesne wystąpienie zawału 

serca lub udaru mózgu w rodzinie, tzn. 
u brata lub u ojca <55. roku życia, 
u siostry lub u matki <65. roku życia

• największy wpływ na nasze zdrowie mają 
czynniki ryzyka oraz styl życia 

• czynniki ryzyka chorób układu krążenia 
mogą się rozwijać już u dzieci

• większość czynników ryzyka chorób układu 
krążenia można zredukować za pomocą 
zdrowego stylu życia

Czy wiesz, że...

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRąŻENIA 
oznacza zapobieganie wystąpieniu tych 
chorób dzięki rozpoznaniu jej czynników 
ryzyka i ich modyfikacji.
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Zdrowy styl życia oznacza codzienne działania i nawyki mające na celu poprawę zdrowia. 
Obejmuje między innymi prawidłowe odżywianie, ruch, unikanie używek, umiejętność 
odpoczywania i właściwe podejście do życia. 

CO OZNACZA ZDROWY STYL ŻYCIA?

ĆWICZENIA

•	 palenie tytoniu 
•	 niezdrowe odżywianie 
•	 brak aktywności fizycznej
•	 otyłość
•	 stres

• nadciśnienie tętnicze
• hipercholesterolemia
• cukrzyca

• zawał serca
• udar mózgu

Rys. Od nieprawidłowego stylu życia do zawału serca

Dla dorosłej >40 roku życia osoby można obliczyć ryzyko wystąpienia zgonu z powodu chorób układu krążenia 
w ciągu następnych 10 lat na podstawie występujących u niej czynników ryzyka. W tym celu stosuje się tablice 
SCORE. Są one przeznaczone przede wszystkim dla lekarzy, ale możesz z niej skorzystać samodzielnie.
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Osoba niepaląca Osoba paląca
180 3 3 4 5 6 6 7 8 10 12

160 2 3 3 4 4 4 5 6 7 8

140 1 2 2 2 3 3 3 4 5 6

120 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4

4 5 6 7 8 4 5 6 7 8

Cholesterol całkowity [mmol/l]
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Zadanie 1. Ocena ryzyka. 
Na podstawie tablicy SCORE oblicz 10 - letnie ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia 60-letniego 
mężczyzny, który pali papierosy, ma podwyższone ciśnienie tętnicze do 160/90 mmHg i stężenie cholesterolu 
całkowitego 230 mg/dl.

Instrukcja oceny ryzyka za pomocą tablicy SCORE:
W tablicy SCORE znajdź odpowiedni kwadrat uwzględniający płeć, wiek oraz fakt palenia papierosów. 
W znalezionym kwadracie wyszukaj miejsce, w którym krzyżują się wartości skurczowego ciśnienia tętniczego 
krwi i stężenia cholesterolu całkowitego.
Odczytaj i wpisz ryzyko [%].

Ryzyko według SCORE wynosi:

Zadanie 2. 
Czy jest możliwe zmniejszenie ryzyka?
Użyj ponownie tablicy SCORE, aby ocenić ryzyko tego samego mężczyzny, gdyby przestał palić papierosy i 
osiągnął prawidłowe wartości cholesterolu całkowitego (150 mg %) oraz ciśnienia tętniczego (120/80 mmHg). 

Ryzyko według SCORE wynosi:

Zadanie 3.
Kto ma większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych? Ile razy osoba A ma większe ryzyko rozwoju chorób 
sercowo-naczyniowych niż osoba B?*
Korzystając z przedstawionej poniżej tabeli, na podstawie trzech różnych czynników ryzyka: palenia tytoniu, 
poziomu cholesterolu całkowitego oraz wysokości ciśnienia tętniczego skurczowego wylicz ile razy osoba A 
ma wyższe ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w stosunku do osoby B.
U młodych osób dorosłych wykorzystuje się tzw. tablice ryzyka względnego, które uwzględniają wyłącznie 
modyfikowalne czynniki ryzyka i pozwalają na porównanie tego ryzyka u osób w tym samym wieku i tej samej płci. 

Obliczenia:

Cechy osoby A Cechy osoby B
Lat 25 Lat 25

Pali papierosy Nie pali papierosów

Ma ciśnienie tętnicze 
160/80 mmHg

Ma ciśnienie tętnicze 
120/80 mmHg

Ma stężenie cholestero-
lu całkowitego 7 mmol/l

Ma stężenie cholesterolu 
całkowitego 4 mmol/l

Czynniki ryzyka często występują razem. Im więcej 
czynników ryzyka występuje u danej osoby, tym 
ryzyko chorób układu krążenia oraz zgonu z ich 
powodu jest większe.  

ZAPAMIĘTAJ

Obliczenia:

Dlatego:
• jeśli u Ciebie lub u Twoich bliskich zostanie rozpoznany jeden z czynników ryzyka,  

poszukuj innych
• zachowaj zdrowy styl życia, ponieważ redukuje on wszystkie czynniki ryzyka naraz

Obliczenia:
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E

Energia 
pod kontrolą!

NADWAGA I OTYŁOśĆ to nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie. Dochodzi 
do nich wtedy, gdy ilość energii dostarczanej w pożywieniu (ilość zjadanych kalorii) jest 
większa niż ilość energii zużywanej przez organizm, przede wszystkim w postaci aktywności 
fizycznej.
OTYŁOśĆ BRZUSZNA polega na nagromadzeniu dużej ilości tkanki tłuszczowej w okolicy 
brzucha, jest szczególnie niebezpieczna dla układu krążenia (może wystąpić nawet przy 
prawidłowej wartości BMI).

SKąD SIĘ BIERZE NADWAGA I OTYŁOśĆ?

BMI (Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała – to wskaźnik pozwalający ocenić czy masa 
ciała jest prawidłowa. Wylicza się go ze wzoru:

JAK ROZPOZNAĆ NADWAGĘ I OTYŁOśĆ?

BMI=masa ciała (kg) ÷ wzrost (m2)
POMIAR OBWODU PASA służy do rozpoznania otyłości brzusznej – obwód pasa należy 
zmierzyć w połowie odległości między dolnym brzegiem łuku żebrowego i górnym grzebieniem 
kości biodrowej. Podobnie jak w przypadku BMI normy dla dorosłych są ustalone (<80cm 
u kobiet i <94cm u mężczyzn), a u dzieci i młodzieży zależą od wieku i płci i można je odczytać 
z siatek centylowych. 
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Aby uniknąć nadwagi i otyłości bilans energetyczny powinien być w przybliżeniu równy 0. 
W tym celu:
 ▪ więcej się ruszaj, wybierz schody zamiast windy, spaceruj, uprawiaj sporty, ćwicz zarówno 

w szkole, jak i w czasie wolnym
 ▪ zdrowo się odżywiaj – o zasadach zdrowego odżywiania przeczytaj w rozdziale „Codziennie 

odżywiaj się zdrowo”

JAK UTRZYMAĆ PRAWIDŁOWą WAGĘ CIAŁA?

BMI - dorośli 
 (kg/m2) 

BMI - dzieci 
(centyle) Rozpoznanie

<18,5 <10 niedowaga
18,5 - 24,9 10-90 prawidłowa masa ciała
25 - 29,9 90-97 nadwaga

>30 ≥97 otyłość

Zadanie 1.
Normy  BMI dla osób dorosłych są ustalone (tabela poniżej). U dzieci i młodzieży normy zależą od płci i wieku 
i odczytywane są z siatek centylowych. Wylicz swoje BMI ze wzoru i sprawdź na siatkach centylowych, czy 
Twoja masa ciała  jest prawidłowa.

ĆWICZENIA

 
Masa ciała = ..................
Wzrost = ....................

BMI =                    = 

Jak korzystać z siatki centylowej?
Wybierz siatkę odpowiednią dla płci. Na skali poziomej znajdź swój wiek, a na skali pionowej po lewej stronie 
znajdź wyliczoną wartość wskaźnika BMI. Znajdź punkt, w którym krzyżują się wiek i BMI na wykresie. Sprawdź, 
w którym kanale centylowym znajduje się wyszukany punkt (oznaczenia kanałów centylowych znajdują się na 
skali pionowej po prawej stronie siatki). Sprawdź w tabeli jak zinterpretować uzyskany wynik.

Źródło: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Kułaga Z. i wsp. Polish 2010 growth references for school-aged children and 
adolescents EUR J Pediatr 2010 Oct 23, Kułaga Z. i wsp. Standardy Medyczne 2010;4(7):690-700
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Zadanie 2.
Używając taśmy centymetrowej zmierz obwód pasa w połowie odległości między dolnym brzegiem 
łuku żebrowego i górnym grzebieniem kości biodrowej.

Twój obwód pasa to: 

Zadanie 3.
Rozwiąż krzyżówkę.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

1. Są w sadzie, lesie, mogą być też morza.
2. Celowa utrata wagi.
3. Więcej niż nadwaga.
4. Zawiera je każdy posiłek i można je liczyć.
5. Np. fizyczny, najlepiej na świeżym 

powietrzu.
6. Śniadanie, obiad lub kolacja.
7. Roślinny lub zwierzęcy do smażenia.
8. Np. śródziemnomorska lub cukrzycowa.
9. Na grządce lub w sałatce. 
10. Psują zęby.
11. Inaczej pas.

• otyłość jest ogólnoświatową epidemią 
zarówno u dzieci, jak i dorosłych

• liczba osób z nadwagą i otyłością wciąż 
rośnie

• w Polsce nadwaga i otyłość występują 
u 7-21% dzieci i młodzieży

Czy wiesz, że...

ZAPAMIĘTAJ

• wystąpienie otyłości sprzyja 
rozwojowi innych czynników ryzyka 
chorób układu krążenia, takich jak: 
nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, 
hiperlipidemia

• najbardziej niebezpieczna jest otyłość 
brzuszna

• unikaj otyłości i nadwagi kontrolując 
swój bilans energetyczny – 
najważniejsze są: wysiłek fizyczny 
i zdrowa dieta 
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C

Codziennie 
odżywiaj się 

zdrowo! 

ZDROWE ODŻYWIANIE to spożywanie odpowiednich ilości niezbędnych składników 
odżywczych, minerałów i witamin oraz wody, korzystnych dla zdrowia i zapewniających 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA to graficzne przedstawienie najważniejszych zasad 
zdrowego odżywiania (szczegółowo omówiona na stronie nr 13).
REGULARNE ODŻYWIANIE - warunkiem prawidłowego żywienia jest spożywanie 4-5 posiłków 
dziennie, z czego przynajmniej jeden posiłek powinien być w szkole.

CO TO JEST „ZDROWE ODŻYWIANIE”?

POSIŁKI TYPU FAST FOOD to rodzaj żywności szybko przygotowywanej, takiej jak frytki, 
hamburgery, zapiekanki, kebaby czy hot-dogi. Dostarczają one mnóstwo energii (kalorii z 
tłuszczów i wędlowodanów), ale mało składników odżywczych, minerałów i witamin, przez 
co sprzyjają nie tylko otyłości, ale również niedoborom witaminowym. 
Do najważniejszych składników takiej żywności o niekorzystnym działaniu na zdrowie należą:
 ▪  kwasy tłuszczowe typu „trans”, które zwiększają stężenie „złego cholesterolu LDL” we 

krwi,
 ▪  duża ilość soli kuchennej, której nadmiar sprzyja m. in. rozwojowi nadciśnienia tętniczego,
 ▪  szkodliwe związki chemiczne, powstające podczas smażenia czy pieczenia,
 ▪  często towarzyszące spożywanie słodkich napojów gazowanych, które sprzyjają rozwojowi 

otyłości, cukrzycy i próchnicy.

DLACZEGO NIE WARTO JEśĆ ŻYWNOśCI TYPU FAST-FOOD?
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Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dostarcza energię do działania, poprawia 
pamięć i koncentrację. Osobom jedzącym regularnie i spożywającym śniadanie łatwiej 
uniknąć nadwagi i otyłości, gdyż organizm nie musi wówczas magazynować energii.
W tabeli poniżej przedstawiono prawidłowe rozłożenie enregii na poszczególne posiłki w 
ciągu dnia. 

DLACZEGO DOBRZE ZACZąĆ DZIEŃ OD śNIADANIA?

Posiłek Procent energii przypadający na jeden posiłek

I śniadanie 25-30%
II śniadanie 5-10%

obiad 30-35%
podwieczorek 5-10%

kolacja 20-25%

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
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DEKALOG ZDROWEGO ŻYWIENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
(opracowano na podstawie zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia 2009)

• zdrowe odżywianie zmniejsza ryzyko 
wystąpienia otyłości i zapobiega chorobom 
układu krążenia i nowotworom

• nieregularne jedzenie sprzyja niedoborom 
składników odżywczych oraz gromadzeniu się 
tkanki tłuszczowej

• tłuszcze są najbardziej kalorycznym składnikiem 
pokarmowym (1g tłuszczu dostarcza 9 kcal, 
a białka czy węglowodany po 4 kcal)

• woda stanowi przeciętnie 60% masy ciała 
człowieka i jest niezbędna dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. człowiek nie potrafi 
magazynować dużej ilości wody, dlatego musi 
być ona stale dostarczana

Czy wiesz, że...

Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie.1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

6.

9.

10.

Bądź codziennie aktywny fizycznie - ruch korzystnie wpływa na sprawność 
i prawidłową sylwetkę.

Źródłem energii w Twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się 
w podstawie piramidy („nie zapomnij o ruchu”). 

Spożywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcje mleka lub produktów mlecznych takich jak 
jogurty, kefiry, maślanka, sery. 

Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. Uwzględniaj też nasiona 
roślin strączkowych. 

Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce. 

Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych oraz posiłków typu fast food.

Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów.

Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę.

Pij codziennie odpowiednią ilość wody.
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Zadanie 1.
Ułóż krzyżówkę z hasłem zdrowe odżywianie używając jako haseł nazw zdrowych produktów.

ĆWICZENIA

Z

D

R

O

W

E

O

D

Ż

Y

W

I

A

N

I

E

Zadanie 2.
Czy spożywasz wystarczającą ilość wody? 
Policz ile wody (oraz innych płynów) wypijasz 
w ciągu dnia. 

Wpisz swój wynik: 

Według norm średnie zapotrzebowanie na wodę 
u osób w wieku 10-16 lat wynosi:
 ▪  u chłopców  – 2400ml (2,4l)
 ▪  u dziewcząt – 2100ml (2,1l)

Zapotrzebowanie na wodę jest większe 
w sytuacjach jej zwiększonej utraty, np. przy dużej 
aktywności fizycznej, wysokiej temperaturze 
otoczenia lub gorączce. 

ZAPAMIĘTAJ

• jedz regularnie
• jedz urozmaicone posiłki
• do każdego posiłku dodawaj 

warzywa lub owoce
• pij odpowiednią ilość wody
• zastąp tłuszcze zwierzęce 

tłuszczami roślinnymi
• ogranicz spożycie 

cukru i soli
• unikaj posiłków typu fast-food   
• ćwicz!      
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Aktywność
przede

wszystkim!

AKTYWNOśĆ FIZYCZNA to wszystkie czynności związane z wysiłkiem fizycznym i ruchem, 
w czasie których kurczą się mięśnie szkieletowe i organizm zużywa więcej energii (np. zajęcia 
WF w szkole, uprawianie sportu, bieg, szybki marsz, taniec, jazda na rolkach, gra w piłkę 
nożną lub koszykówkę).

DLACZEGO SPORT TO ZDROWIE?

SIEDZąCY TRYB ŻYCIA to styl życia związany z małą ilością ruchu i wysiłku fizycznego, 
np. gdy po godzinach spędzonych w szkolnej ławce w ramach czasu wolnego zamiast gry 
w siatkówkę lub spaceru wybierasz oglądanie telewizji lub gry na komputerze. Skutkuje to 
zarówno dolegliwościami, które mogą pojawić się szybko (na przykład ból kręgosłupa), jak 
również groźnymi konskwencjami w przyszłości, m. in. chorobami układu krążenia. Siedzący 
tryb życia sprzyja otyłości, ponieważ organizm nie może zużyć dostarczonych mu kalorii na 
wysiłek fizyczny, więc zamienia je w tkankę tłuszczową.

NA CZYM POLEGA
SIEDZąCY TRYB ŻYCIA?

Korzyści płynące z regularnych ćwiczeń fizycznych:
 ▪  prawidłowy rozwój kości, mięśni oraz stawów
 ▪  mniejsze ryzyko chorób serca i cukrzycy
 ▪  lepsza kontrola wagi ciała 
 ▪  zmniejszenie stresu
 ▪  lepsze samopoczucie i nastrój

• regularna aktywność fizyczna 
zmniejsza ryzyko rozwoju chorób 
układu krążenia oraz wydłuża życie

• połowa dorosłych Europejczyków 
prowadzi siedzący tryb życia

• każda aktywność fizyczna jest lepsza 
niż „lenistwo ruchowe”

Czy wiesz, że...
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U osób w wieku 5-17 lat zalecane jest minimum 60 minut dziennie aktywności fizycznej 
o umiarkowanej i dużej intensywności. Wydłużenie tego czasu daje jeszcze większe korzyści 
dla zdrowia, ale pamiętaj że sport nie jest usprawiedliwieniem dla zaniedbywania obowiązków 
szkolnych. Najważniejsze są ćwiczenia wytrzymałościowe (np. jazda na rowerze, biegi, 
pływanie), ale przynajmniej 3 razy w tygodniu należy wykonywać ćwiczenia rozciągające 
i wzmacniające mięśnie.

ILE CZASU POśWIĘCAĆ NA AKTYWNOśĆ FIZYCZNą?

Zadanie 1. 
Oblicz swoją aktywność fizyczną. 
a) zastanów się ile czasu poświęciłeś na aktywność fizyczną w ciągu ostatniego tygodnia 
   (zacznij analizę od wczoraj i przypomnij sobie 7 dni wstecz)

ĆWICZENIA

wczoraj przedwczoraj 3 dni temu 4 dni temu 5 dni temu 6 dni temu 7 dni temu SUMA

b) w ilu z ostatnich 7 dni przeznaczałeś na aktywność fizyczną (w tym lekcje WF) 
    łącznie co najmniej 60 minut dziennie?

Zadanie 2. 
Ruszaj się! 
a) zapisuj na bieżąco swoją aktywność fizyczną w ciągu następnego tygodnia. Nie odkładaj! Zacznij od dziś!

dziś (dzień 1) jutro (dzień 2) dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień 6 dzień 7 SUMA

b) w ilu z tych 7 dni przeznaczałeś na aktywność fizyczną (w tym lekcje WF) 
    łącznie co najmniej 60 minut dziennie?

ZAPAMIĘTAJ

• ruch poprawia zdrowie i jakość życia
• 60 minut aktywności fizycznej to tyle ile potrzebuje organizm
• ogranicz przebywanie przed ekranem monitora (TV, DVD, komputera) 

do maksymalnie 2 godzin dziennie
• ćwicz regularnie!
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Dowiedz
się!

NADCIśNIENIE TĘTNICZE to długotrwale utrzymujące się wysokie wartości ciśnienia 
tętniczego krwi. U młodych osób zwykle jest spowodowane uchwytną przyczyną, najczęściej 
chorobami nerek. Coraz częściej jednak zachorowanie na nadciśnienie tętnicze u dzieci i 
młodzieży, podobnie jak u dorosłych, jest spowodowane niezdrowym stylem życia.

HIPERLIPIDEMIA to podwyższony poziom cholesterolu we krwi, zwykle na skutek złej diety.

CUKRZYCA to choroba polegająca na zbyt wysokim poziomie cukru (glukozy) we krwi 
(hiperglikemii). Wyróżniamy 2 typy cukrzycy:
 ▪ Typ 1 – najczęściej rozwija się w młodym wieku i jest spowodowany uszkodzeniem trzustki 

produkującej insulinę – hormon niezbędny do transportu glukozy do komórek. Obecnie 
nie umiemy  jej zapobiegać.

 ▪  Typ 2 – występujący głownie u osób starszych, ale coraz częściej również u młodych. 
Polega na nieprawidłowej odpowiedzi tkanek na insulinę na skutek otyłości  i niedrowego 
stylu życia.

CO TO JEST NADCIśNIENIE TĘTNICZE, HIPERLIPIDEMIA I CUKRZYCA?
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Nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia i cukrzyca przez długi  czas mogą nie dawać żadnych 
objawów! 
Od początku jednak uszkadzają narządy, takie jak serce, mózg, czy nerki i mogą zostać 
rozpoznane dopiero w chwili wystąpienia groźnych powikłań, np. zawału serca lub udaru 
mózgu. Rozpoznanie tych chorób nie jest trudne, wymaga jedynie wykonania prostych 
badań, które przedstawiono w tabeli poniżej. 

JAK ROZPOZNAĆ NADCIśNIENIE TĘTNICZE, HIPERLIPIDEMIĘ I CUKRZYCĘ?

rodzaj badania

±

objawy

=

rozpoznanie
pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi 

(patrz zadanie nr 1)

zwykle brak, rzadko: ból głowy, kołatanie serca, 
wypieki na twarzy, zawroty głowy, duszności

nadciśnienie tęt-
nicze

stężenie cholesterolu 
we krwi

zwykle brak: żółtaki (żółte guzki w okolicach 
powiek) hiperlipidemia

pomiar stężenia  
glukozy we krwi

mogą wytąpić dopiero po kilku latach trwania 
choroby: zwiększone pragnienie, duża ilość 

oddawanego moczu, utrata masy ciała, 
osłabienie, senność, nawracające infekcje

cukrzyca

Także u dzieci i młodzieży należy być czujnym i wykonywać powyższe badania, żeby wcześniej 
móc rozpoznać chorobę, rozpocząć leczenie i uniknąć powikłań. Zaleca się:
 ▪  pomiar ciśnienia tętniczego krwi przynajmniej raz w roku
 ▪  kontrolę cholesterolu co 3-5lat
 ▪  u dzieci otyłych kontrolę poziomu glukozy testem obciążenia glukozą co 2 lata

Najważniejszą metodą zapobiegania tym chorobom jest zdrowy styl życia, a zwłaszcza większa 
aktywność fizyczna, odpowiednia dieta i prawidłowa masa ciała. 
Wprowadzenie zasad zdrowego stylu życia jest również podstawą leczenia tych chorób i może 
doprowadzić do osiągnięcia prawidłowego ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu oraz 
cukru bez konieczności stosowania leków (z wyj. cukrzycy typu 1, ktora wymaga stosowania 
insuliny). 

JAK ZAPOBIEGAĆ NADCIśNIENIU TĘTNICZEMU, HIPERLIPIDEMII 
I CUKRZYCY?

• cholesterol jest niezbędny do budowy komórek i  hormonów, ale zaledwie ¼  potrzebnej do 
tego celu ilości cholesterolu pochodzi z pożywienia, a reszta jest dostarczana przez wątrobę 

• czynniki ryzyka chorób układu krążenia często występują razem, kumulując niekorzystne działanie

Czy wiesz, że...
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Zadanie 1. 
Zmierz swoje ciśnienie tętnicze.
Stosując się do poniższych wskazówek spróbuj zmierzyć swoje ciśnienie tętnicze i zapisz wynik.

ĆWICZENIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO 
POMIARU CIśNIENIA TĘTNICZEGO 
•	 przed pomiarem odpocznij co najmniej 5 minut
•	 nie wykonuj pomiaru po intensywnym wysiłku 

lub obfitym posiłku
•	 usiądź i oprzyj rękę np. na stole, tak, aby 

mankiet znajdował się na wysokości serca
•	 wykonaj przynajmniej dwa pomiary oddzielone 

1–2 minutową przerwą, jako ostateczny wynik 
przyjmij średnią arytmetyczną z pomiarów

Pomiar 1 Pomiar 2 średnia  = Twoje ciśnienie tętnicze
............ mmHg ............ mmHg ............ mmHg

Jak zinterpretować wynik? 
Ciśnienie tętnicze jest to siła z jaką krew działa na naczynia, w których płynie. Wartość ciśnienia tętniczego 
oznacza się dwiema liczbami, które określają ciśnienie tętnicze skurczowe i rozkurczowe, np.

Podobnie, jak w przypadku innych pomiarów, granica rozpoznania nadciśnienia tętniczego u dorosłych jest 
ustalona. Natomiast u dzieci i młodzieży prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego zmieniają się z wiekiem i 
należy je odczytywać z siatek centylowych. 
Poniżej w tabeli podano wartości ciśnienia tętniczego dla wybranych grup wiekowych, powyżej których 
należy rozpoznawać nadciśnienie tętnicze.
Pamiętaj jednak o prawidłowym wykonaniu pomiaru ciśnienia tętniczego. Wykonany wysiłek lub stres może 
powodować krótkotrwały wzrost ciśnienia tętniczego, a pojedynczy wynik nie upoważnia do rozpoznania 
choroby.  Należy wykonać co najmniej 3 pomiary w różnym czasie (np. w różnych dniach). Jeśli wyniki są 
podwyższone należy skonsultować się z lekarzem.

Wiek 
 [lata]

Ciśnienie skurczowe [mmHg] Ciśnienie rozkurczowe [mmHg]
dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy

11 123 125 81 83
14 129 132 85 85

dorośli 140 90

W
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Zadanie 2. 
Nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia i cukrzyca a dieta.
Niektóre składniki diety mają szczególnie duże znaczenie w rozwoju tych chorób, a ograniczenie 
ich spożywania jest bardzo ważnym elementem leczenia.

Połącz składniki diety z chorobami, dla których mają największe znaczenie.

TŁUSZCZE ZWIERZĘCE NADCIśNIENIE TĘTNICZE

SÓL CUKRZYCA 

SŁODYCZE HIPERLIPIDEMIA

1. 

2. 

3. 

4. X

5. 

6. 

7. 

8. 

9. X

10. 

11. 

12. 

1. Nałóg z paczki.
2. Lipid niezbędny do życia, ale w nadmiarze odkłada się w 

tętnicach powodując miażdżycę.
3. Wynik nadmiernego jedzenia.
4. Pozwala utrzymać dobrą formę.
5. Nieodpowiednia ….. – czyli mało owoców i warzyw, zbyt dużo 

cukru, tłuszczów trans i soli.
6. Przyprawa, która przyczynia się do rozwoju nadciśnienia 

tętniczego.
7. Piwo, wino, wódka, czyli wszystko to, co zawiera….
8. Jeden z czynników ryzyka tzw. niemodyfikowalnych, bo co roku 

go przybywa.
9. Wysokie wartości ciśnienia tętniczego krwi to choroba: ….
10.  Substancja w papierosach, która uzależnia.
11.  Ta płeć częściej cierpi z powodu chorób układu krążenia.
12. Choroba z wysokim poziomem cukru we krwi.

ZAPAMIĘTAJ

• mierz regularnie ciśnienie tętnicze
• stosuj zdrową dietę
• unikaj nadwagi i otyłości
• uprawiaj sport

Zadanie 3. 
Rozwiąż krzyżówkę.
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Łatwiej
nie zaczynać! 

Papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze powodują uzależnienie, czyli sytuację kiedy organizm 
„domaga się” dostarczania tych substancji. Powodują również wiele niekorzystnych skutków 
dla zdrowia. Poniżej przedstawiono jedynie niektóre z nich.

DLACZEGO NIE WARTO SIĘGAĆ PO PAPIEROSY, ALKOHOL, 
NARKOTYKI I DOPALACZE?

Papierosy 
•	 nadciśnienie tętnicze
•	 zawał serca i udar mózgu
•	 nowotwory złośliwe
•	 zakrzepica naczyń krwionośnych
•	 choroby płuc
•	 choroba wrzodowa
•	 zahamowanie wzrostu
•	 gorsze wyniki w nauce

Alkohol
•	 nadciśnienie tętnicze
•	 zawał serca i udar mózgu
•	 otyłość (alkohol zawiera 

dużo kalorii!)
•	 cukrzyca
•	 niewydolność serca
•	 arytmia 
•	 uszkodzenie wątroby
•	 wypadki i urazy

Narkotyki i dopalacze
•	 zawał serca
•	 przyśpieszone tętno
•	 zapalenie mięśnia 

sercowego
•	 arytmia
•	 niewydolność serca
•	 uszkodzenie mózgu
•	 zakażenia
•	 zaburzenia oddychania

PALENIE BIERNE czyli przebywanie w pomieszczeniach, w których inne osoby palą papierosy, 
jest również szkodliwe, np. zwiększa ryzyko chorób układu krążenia o 30%.

CZY PALENIE BIERNE SZKODZI?
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Nawet młode osoby mogą być już uzależnione od papierosów, alkoholu, narkotyków 
i dopalaczy. W takich sytuacjach konieczna jest pomoc kogoś bliskiego, najlepiej rodzica lub 
opiekuna. Najwiekszą rolę w zerwaniu z nałogiem odgrywa motywacja. Czasem jednak sama 
motywacja nie wystarcza i trzeba sięgnąć po pomoc w specjalistycznych ośrodkach, takich 
jak np. MONAR dla osób uzależnionych od narkotyków czy kluby AA czyli Anonimowych 
Alkoholików. Nawet zerwanie z nałogiem palenia papierosów może być trudne i wymagać 
pomocy lekarza.

Jeśli ty (lub ktoś z Twoich bliskich) chcesz przestać palić papierosy, pamiętaj:
 ▪  nastaw się pozytywnie
 ▪  ćwicz – ćwiczenia fizyczne łagodzą objawy wynikające z odstawienia papierosów
 ▪  pij więcej płynów
 ▪  wyrzuć popielniczkę i zapalniczkę
 ▪  powiedz wszystkim znajomym, że rzucasz palenie.

JAK ZERWAĆ Z NAŁOGAMI?

• co drugi palący umiera z powodu chorób odtytoniowych czyli spowodowanych paleniem
• papierosy pali prawie 1/3 Polaków. Większość zaczyna palić przed ukończeniem 18 roku życia
• szkodliwe są wszystkie rodzaje tytoniu, także papierosy typu „light”, e-papierosy, cygara, 

czy fajka wodna
• w papierosie obecna jest nie tylko nikotyna – silnie uzależniająca trucizna, ale również kilka 

tysiecy substancji chemicznych, z których wiele jest toksycznych, a około 40 ma działanie 
rakotwórcze 

• alkohol, narkotyki i dopalacze prowadzą do chorób serca
• kufel piwa, kieliszek wina i kielkiszek wódki zawierają taką samą ilość alkoholu

Czy wiesz, że...

Przede wszystkim: 

nie zaczynaj
stosować używek!
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Zadanie 1. 
Jakie skutki dla zdrowia ma palenie papierosów?
Poniżej wymieniono niektóre szkodliwe dla zdrowia skutki palenia papiersów. 

Zastanów się, które z nich są związane raczej w wieloletnim nałogiem (skutki odległe), a które mogą 
wystąpić już u młodej osoby (skutki wczesne)? 
 ▪ zawał serca
 ▪ gorsze wyniki w nauce 
 ▪ nowotwory złośliwe (np. osoby palące chorują na raka płuc 30 razy częściej niż niepalące) 
 ▪ udar mózgu
 ▪ gorsza sprawność fizyczna
 ▪ zahamowanie wzrostu
 ▪ zażółcenie zębów i paznokci, szarzenie skóry
 ▪ choroby płuc

Skuti wczesne Skutki odległe

Zadanie 2. 
Łatwiej nie zaczynać! Poznałeś wiele niekorzystnych dla zdrowia skutków palenia papierosów i picia 
alkoholu. Wymyśl obrazek i/lub hasło ostrzegawcze, które zniechęci do sięgania po papierosy i alkohol osoby 
w Twoim wieku. Umieść je na rysunku.

W
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Zadanie 3. 
Rozwiąż krzyżówkę.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8

9.
10.

11.
12.

13.

1. Najczęstsza lokalizacja raka powstającego w konsekwencji palenia papierosów.
2. Inaczej nałóg.
3. Wydychany z ust palacza.
4. Zachowuje ją abstynent.
5. Uzależniający składnik tytoniu.
6. Najpopularniejszy wyrób tytoniowy.
7. Szkodliwe substancje chemiczne w dymie tytoniowym.
8. Palenie bierne i .....
9. Zawiera etanol.
10. Substancje odurzające, działają na ośrodkowy układ nerwowy.
11. Tracimy je pijąc alkohol, paląc papierosy, zażywając narkotyki, dopalacze.
12. Substancje zawierające pochodne zakazanych substancji psychoaktywnych lub związki halucynogenne.
13. Wydawane na papierosy  i inne używki.

ZAPAMIĘTAJ

• papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze uzależniają, 
niszczą organizm i mogą prowadzić do śmierci

• nie zaczynaj palić, brać narkotyków i dopalaczy, pić alkoholu
• jeśli palisz, pijesz alkohol, bierzesz narkotyki 

lub dopalacze -  zerwij z nałogiem
• unikaj zadymionych pomieszczeń
• nie wierz, że palenie chroni przed otyłością
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Od grypy 
 z daleka! 

GRYPA to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem 
grypy.  Wirus grypy przenosi się z osoby zakażonej na innych drogą kropelkową, np. gdy 
osoba chora mówi, kicha, kaszle w niewielkiej odległości od osoby podatnej na zakażenie. 
Okres zakaźności u dorosłych zaczyna się zwykle 1 dzień przed wystąpieniem objawów i trwa 
przez około 5 dni od ich pojawienia się. U dzieci i osób z upośledzoną odpornością może być 
znacznie dłuższy.

CO TO JEST GRYPA?

ZACHOWANIE ZASAD HIGIENY
 ▪ zakrywaj nos i usta chusteczką podczas kaszlu i kichania, zużyte chusteczki wyrzucaj do kosza
 ▪ myj ręce ciepłą wodą z mydłem, przede wszystkim po kasłaniu i kichaniu, co najmniej 15 

- 20 sekund
 ▪ unikaj dotykania oczu, nosa i ust (to główne drogi rozprzestrzeniania się wirusa)

JAK UNIKNąĆ ZAKAŻENIA GRYPą?

OBJAWY GRYPY:     
 ▪ kaszel i ból gardła 
 ▪ gorączka >38 st. C
 ▪ bóle mięśni, stawów i głowy
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Szczepienie przeciwko grypie powinno być wykonywane co roku, najlepiej przed sezonem 
zachorowań. Grypy nie można lekceważyć, ponieważ, zwłaszcza u osób z przewlekłymi 
chorobami, np. z chorobami serca, płuc, cukrzycą, a także u osób starszych, kobiet w ciąży 
lub małych dzieci, może ona stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

POWIKŁANIA GRYPY
 ▪ układ oddechowy: zapalenie oskrzeli, płuc, ucha środkowego
 ▪ układ krążenia: zawał serca, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia
 ▪ układ nerwowy: zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, nasilenie padaczki
 ▪ zaostrzenie chorób przewlekłych, takich jak: astma, niewydolność nerek, 

niewydolność serca

KIEDY I DLACZEGO WARTO SZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO GRYPIE?

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
Szczepionka domięśniowa jest  najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zachorowaniom 
na grypę, szczepione powinny być wszystkie osoby > 6 miesiąca życia. Przeciwskazanie 
do szczepienia stanowi uczulenie na białka jaja kurzego lub inne składniki szczepionki. 
W przypadku choroby z wysoką gorączką szczepienie należy odłożyć do czasu wyzdrowienia.

Czy wiesz, że...

• co roku na grypę choruje 5-10% dorosłych i 20-30% dzieci
• szczyt zachorowań grypy w Polsce przypada między styczniem a kwietniem
• wirus grypy ciągle się zmienia (podlega częstym mutacjom), dlatego nasz 

organizm nie może wykształcić trwałej odporności. Z tego powodu na grypę 
można chorować wiele razy, a szczepić się należy co roku (skład szczepionki jest 
co rok dostosowywany do zmienionych wirusów)  

• zaszczepienie przeciwko grypie zmniejsza ryzyko zawału serca i zgonu u osób 
z chorobą wieńcową

• antybiotyki nie pomagają w leczeniu grypy - zwalczają bakterie, a nie wirusy
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Zadanie 1. 
Wiesz już wszystko o grypie? Sprawdź się i rozwiąż krzyżówkę.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

1. Jedna z odmian grypy, którą możemy zarazić się od zwierząt (nie świńska).
2. Zakładamy ją na twarz, żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia się grypą.
3. Najczęściej chorujemy na grypę jesienią i wczesną wiosną. Mówimy, ze jest to grypa …….
4. Boli podczas grypy, co utrudnia przełykanie.
5. Bardzo skuteczny sposób zapobiegania grypie, który powinniśmy stosować co roku, przed sezonem 

grypowym.
6. ..... rąk jest jednym ze sposobów zapobiegania grypie.
7. Grypa nie jest bakterią, to ......
8. Wysoka temperatura ciała, >38 stopni Celsjusza.

ZAPAMIĘTAJ

• zaszczep się przeciwko grypie, najlepiej mię-
dzy wrześniem a listopadem każdego roku

• przestrzegaj zasad higieny: myj ręce, wietrz 
pomieszczenia, zasłaniaj usta i nos podczas 
kaszlu i kichania

• nie lekceważ grypy 
• zostań w domu jeśli zachorujesz
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