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Wiem, co
dobre dla
zdrowia

Już dziś zadbaj
o zdrowie swoje
i całej rodziny

Projekt „Zdrowe Firmy Zdrowi Ludzie podniesienie jakości w POZ” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
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Każdego dnia
wybieram zdrowie!
 Jeszcze w połowie XX wieku 
jedna trzecia rodzących się w Polsce 
dzieci umierała przed piątym rokiem 
życia. Dziś umieralność niemow-
ląt w naszym kraju jest bliska zeru. 
W tym samym okresie długość życia 
mężczyzn w Polsce wzrosła z 56 do 74 
lat, a kobiet z 61 do niemal 82 lat. Część 
tego wzrostu można wytłumaczyć po-
stępami w medycynie. Jednak to, czy 
dożyjemy w dobrej formie dojrzałego 
wieku zależy przede wszystkim od nas 
samych. Leki czy lekarze mogą tylko 
wspierać, pomagać nam w budowaniu 
dobrego stanu zdrowia.

 Przygotowany przez Fundację 
„Promocja Zdrowia” we współpracy 
z wieloma instytucjami program ma 
na celu wyposażenie mieszkańców 
Dolnego Śląska w kompetencje zdro-
wotne, które pomogą im „regulować” 
długość i jakość swojego życia. W Pol-
sce przedwczesna umieralność doro-
słych jest nadal na wysokim poziomie 
w porównaniu z innymi krajami 
europejskimi. Śmierć jest naturalną 

częścią życia, natomiast nie powin-
na ona mieć miejsca przedwcześnie, 
przed czasem biologicznym. W kra-
jach takich jak Włochy mniej niż 10% 
populacji umiera przed 65 rokiem ży-
cia. Tymczasem w Polsce aż 40% męż-
czyzn umiera przed osiągnięciem tego 
wieku. Polacy także częściej wchodzą 
w wiek dojrzały w gorszym stanie 
zdrowia niż inni Europejczycy. 

 Jako prezes Fundacji „Promo-
cja Zdrowia” mam gorącą nadzieję, że 
program, który oddajemy w Państwa 
ręce pomoże Wam cieszyć się lepszym 
zdrowiem oraz doprowadzić w najbliż-
szej dekadzie do zmniejszenia przed-
wczesnej umieralności o połowę (z 40% 
do mniej niż 20%). Wspólnymi siłami 
uda nam się w ten sposób zapobiec co 
roku 50 tysiącom przedwczesnych zgo-
nów w całej Polsce.
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Głównym celem programu jest budowanie kompetencji zdrowotnych, 
czyli wiedzy i umiejętności w zakresie dbania o swoje zdrowie.  
Wierzymy, że przekaz i wskazówki zawarte w programie przyczynią się 
do poprawy jakości oraz wydłużenia życia mieszkańców Dolnego Śląska.

Wybieram życie
jak skutecznie chronić się przed chorobami układu krążenia
i nowotworami, które przedwcześnie przerywają ludzkie życie.

Wybieram świadomie 
jak skutecznie dbać o zdrowie: praktyczne porady budowania 
kompetencji zdrowotnych.

Wybieram zdrowie
jak skutecznie chronić się przed chorobami przewlekłymi 
poprzez systematyczne i codzienne dbanie o jakość życia, 
właściwą dietę i aktywność fizyczną.
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Dekalog zdrowia
1. NIE PAL Palenie jest najważniejszym czynnikiem powodującym 
zachorowania i przedwczesne zgony z powodu chorób układu krążenia 
oraz nowotworów. Co drugi palacz umiera przedwcześnie na raka płuca 
i inne choroby odtytoniowe. Jeśli nie palisz, ogranicz narażenie na dym 
tytoniowy (tzw. bierne palenie).

2. ODŻYWIAJ SIĘ PRAWIDŁOWO Jedz produkty nisko-
przetworzone, szczególnie pełnoziarniste produkty zbożowe, warzywa, 
owoce oraz rośliny strączkowe. Pamiętaj o rybach i olejach roślinnych. 
Unikaj wysokokalorycznych produktów o dużej zawartości cukru i/lub 
tłuszczu oraz napojów słodzonych, a także produktów wysokoprzetwo-
rzonych (w tym mięsnych) i o dużej zawartości soli. 

3. PIJ WODĘ Twój organizm potrzebuje płynów dla odpowiednie-
go funkcjonowania. Zalecane jest minimum 1,5 litra (około 6-8 szklanek) 
wody dziennie. Najzdrowszym i najtańszym napojem jest woda niegazo-
wana, ale można pić również niesłodzoną herbatę i kawę. 

4. PAMIĘTAJ O RUCHU KAŻDEGO DNIA Zaledwie 
30 minut codziennej aktywności fizycznej (o umiarkowanej intensywno-
ści) zapobiega chorobom serca i nowotworom, poprawia nastrój i poma-
ga radzić sobie ze stresem. Może to być szybki spacer, jazda na rowerze, 
czy inna dowolna aktywność - liczy się systematyczność!

5. UNIKAJ SIEDZĄCEGO TRYBU ŻYCIA Wielogodzinne 
siedzenie w domu lub w pracy naraża nasze ciało na wymuszoną pozycję 
i obciąża kręgosłup prowadząc do deformacji, co skutkuje przewlekłym 
bólem, a nawet problemami z poruszaniem się. Siedzący tryb życia spo-
walnia też tempo metabolizmu, co zwiększa ryzyko rozwoju nadwagi 
i otyłości. Ogranicz siedzenie w wolnym czasie, a w pracy co pół godziny 
zrób kilkuminutową przerwę na rozprostowanie się.

6. UNIKAJ ALKOHOLU Każdy napój alkoholowy (piwo, wino, 
wódka i inne) zwiększa ryzyko nowotworów, chorób serca i wątroby, 
uszkodzeń mózgu oraz układu nerwowego. Pamiętaj, nie ma bezpiecznej 
dawki alkoholu!

7. KONTROLUJ MASĘ CIAŁA Nadwaga i otyłość prowadzą 
do całej gamy poważnych schorzeń, zaburzeń funkcjonowania organi-
zmu, w tym chorób układu krążenia i niektórych nowotworów, cukrzycy 
typu 2, nadciśnienia tętniczego, zwyrodnień kręgosłupa i stawów oraz 
niepełnosprawności ruchowej.

8. PAMIĘTAJ O SZCZEPIENIACH Szczepienia to najbar-
dziej efektywny i bezpieczny sposób chronienia się przed chorobami za-
kaźnymi. Szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym wieku dzieciecego 
są obowiązkowe. Przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBV) 
i wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który powoduje raka szyjki 
macicy, można dodatkowo się zaszczepić.

9. WYSYPIAJ SIĘ  Dobry sen (pomiędzy 6 a 9 godzin) wpłynie po-
zytywnie na Twoje samopoczucie, zmniejszy ryzyko otyłości, chorób ser-
ca oraz cukrzycy. Kładź się spać i wstawaj o regularnych porach. Postaraj 
się, żeby w Twojej sypialni było ciemno, cicho i utrzymuj w niej tempera-
turę od 18 do 21 stopni.

10. WYKONUJ BADANIA PROFILAKTYCZNE Pozwolą  
one wykryć ewentualne choroby we wstępnej ich fazie, co zwiększa szan-
se na pomyślne leczenie. Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza.

10 uniwersalnych kroków do zdrowego, 
lepszego i dłuższego życia
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Twoje kompetencje 
zdrowotne
Zdrowie to suma decyzji
Każdego dnia podejmujemy setki 
mniej lub bardziej ważnych decyzji 
dotyczących nas samych oraz naszych 
bliskich. Wśród nich wiele wyborów 
ma bezpośredni związek ze zdro-
wiem oraz wpływa na jakość życia. 
Czy czujemy się wystarczająco przy-
gotowani do podejmowania takich 
decyzji? Czy posiadamy adekwatny 
zakres wiedzy i potrafimy korzystać 
z dostępnych informacji, które po-
magają nam na podejmowanie samo-
dzielnych i właściwych wyborów?

Czym są kompetencje
zdrowotne?
By dokonywać dobrych wyborów 
dotyczących zdrowia konieczne jest 
posiadanie umiejętności potrzebnych 
do zrozumienia i wykorzystania infor-
macji w sposób zapewniający dobre 
zdrowie nam samym, naszej rodzinie 
i bliskim. Zbiór tych umiejętności 
jest nazywany kompetencjami zdro-
wotnymi. Kompetencje zdrowotne są 
w Polsce wciąż pojęciem mało znanym 
i rzadko używanym. Oznaczają one 
osiągnięcie wystarczającego poziomu 

wiedzy, umiejętności oraz pewności 
siebie, aby móc świadomie prowadzić 
zdrowy styl życia i podejmować decy-
zje dotyczące wyborów zdrowotnych.

Wyższy poziom kompetencji zdrowotnych pozwala nie tylko zrozumieć ulotkę 
czy zażywać przepisane lekarstwa zgodnie z zaleceniami, ale również podejmo-
wać bardziej asertywne działania i samodzielnie troszczyć się o własne zdrowie. 
Kompetencje zdrowotne dają nam wiedzę na temat zdrowia oraz zagrożeń i ryzy-
ka. Dzięki nim jesteśmy gotowi na wprowadzenie zdrowych codziennych nawy-
ków i wdrożenie pozytywnych zmian w naszym życiu.

Co jeść?

Czy potrzebuję 
zrobić 
mammografię?

Umiejętność zdobywania wła-
ściwych informacji, dążenie 
do bycia poinformowanym

Znajomość systemu ochrony 
zdrowia i umiejętność korzy-
stania z opieki zdrowotnej

Rozumienie informacji 
i umiejętność ich 
wykorzystywania

Zdolność do podejmowania 
słusznych decyzji na temat 
zdrowia

Umiejętność i chęć wymiany 
informacji z lekarzem 
i personelem medycznym

Wiedza na temat 
uwarunkowań zdrowia

Ile powinnam 
ćwiczyć?

Jak dbać
o zdrowie?

Czy powinnam 
się zaszczepić?

Gdzie się zgłosić
po informacje
o zapobieganiu
chorobom?

Jak przestrzegać 
wskazań
lekarskich?

Kiedy iść
do lekarza?

Poczucie pewności siebie, 
gotowości i motywacji 
do dbania o własne zdrowie
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To Ty masz wpływ 
na zdrowe życie!
Nasze zdrowie w największym stopniu zależy od nas samych, naszego stylu życia 
i codziennych zachowań. Naukowcy udowodnili, że aż w 60% to zachowania 
odpowiadają za nasze zdrowie. Najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania 
chorobom jest prowadzenie zdrowego stylu życia, w tym m.in. niepalenie tytoniu, 
prawidłowe odżywianie się, unikanie alkoholu oraz dbanie o kondycję psychicz-
ną i fizyczną!

Piramida zdrowia
Piramida zdrowia to nie tylko właściwy sposób odżywiania. 
Rekomendacje obejmują również pozostałe elementy zdrowego 
życia, takie jak codzienny ruch, odpoczynek, unikanie stresu.

styl życia [60%]

organizacja służby zdrowia [20%]

biologia człowieka [10%]

środowisko [10%]

Czynniki związane z budową 
i funkcjonowaniem organizmu, 
takie jak genetyka czy anato-

mia (układ krążenia, składowe 
komórki, etc.); 

to także procesy, które 
zachodzą w ciele, jak np. 

dojrzewanie, starzenie się etc.

Czynniki środowiska fizycznego 
(np. poziom smogu w powietrzu, 

poziom pierwiastków promie-
niotwórczych w glebie, etc.), 

jak i społecznego. Podobnie, jak 
biologia, środowisko jest w dużej 

mierze niezależne od pojedynczego 
człowieka i jego woli.

4 główne grupy czynników,
wpływających na zdrowie 

Jakość opieki zdrowotnej, usług me-
dycznych, leczenia, pielęgnacji, rehabili-
tacji, szpitali, leków, ale także prewencji 
pierwotnej i profilaktyki.

Indywidualne decyzje 
podejmowane przez ludzi, 
które mają wpływ na 
ich zdrowie i nad którymi 
można sprawować kontrolę. 
Jeżeli człowiek podejmuje 
decyzje lub kultywuje nawyki 
szkodliwe z medycznego punktu 
widzenia, można powiedzieć, 
że sam przyczynia się do swojej 
choroby, a nawet śmierci. Natomiast 
poprzez zachowania prozdrowotne 
człowiek buduje własne zdrowie 
i przeciwdziała chorobom.

Prewencja pierwotna jest najbardziej efektywnym sposobem walki z choro-
bami zagrażającymi życiu. To działania, które mają nie doprowadzić do choroby, 
czyli szeroko pojęte zapobieganie zachorowaniom poprzez wyeliminowanie lub 
zmniejszenie narażenia na czynniki ryzyka chorób.

Unikaj i ograniczaj: dym tytoniowy, 
alkohol,  słodycze, słodzone napoje, 
biały ryż i makaron, ziemniaki, czer-
wone mięso, a także stres i siedzący 
tryb życia.

Pamiętaj o szczepieniach i badaniach
profilaktycznych.

oleje roślinne (rzepakowy, sojowy) 
orzechy, nasiona

owoce o niskim
indeksie
glikemicznym

produkty 
zbożowe 
pełnoziarniste

warzywa bez 
ograniczeń

rośliny strączkowe, drób, 
ryby, jaja

IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ

Podstawą zdrowego życia są nasze codzienne nawyki. By cieszyć się zdrowiem, pamiętaj o 6-9 godz. nocnego snu, 
codziennej aktywności fizycznej, dbaniu o higienę i myciu rąk. Pij wodę niegazowaną, dbaj o prawidłową masę ciała.

jogurty naturalne i nabiał
o obniżonej zawartości tłuszczu
i bez dodatku cukru
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głównie do młodych dziewcząt oraz 
chłopców.

Zapobiegaj grypie 
Inną szczepionką zalecaną dorosłym 
osobom jest szczepienie przeciw wiru-
sowi grypy. Grypa jest niebezpieczna 
z powodu powikłań, które mogą wystą-
pić w jej wyniku (zapalenie płuc, zapale-
nie ucha środkowego, zapalenie mózgu 
to tylko kilka z nich). Mogą wystąpić 
u każdego, ale szczególnie narażone są 
osoby po przeszczepach, starsze, choru-
jące na astmę, choroby układu krążenia, 
nerek oraz o obniżonej odporności. 
Szczepienia znacząco obniżają ryzyko 
zachorowania na grypę, a co ważniejsze 
chronią przed pogrypowymi powikła-
niami. Szczególnie zaleca się szczepie-
nie dzieci oraz osób starszych.

11

JAK ŚWIADOMIE I MĄDRZE DBAĆ O ZDROWIE

Myślę, więc szczepię Antybiotyki
Szczepienia to najbardziej efektywny 
i bezpieczny sposób chronienia się 
przed chorobami zakaźnymi. Szcze-
pienia przeciwko chorobom zakaźnym 
wieku dziecięcego (tzw. MMR) są obliga-
toryjne, ale istnieją również szczepion-
ki, które można przyjąć dobrowolnie 
w późniejszym wieku. 

Szczepionka na raka?
Niektóre nowotwory są wywoływane 
również przez wirusy. Należą do nich 
rak szyjki macicy, odbytu, jamy ustnej, 
wątroby. Wirusy odpowiedzialne za te 
choroby to HPV (wirus brodawczaka 
ludzkiego) oraz HBV i HCV (wirusowe 
zapalenie wątroby typu B i C). Szcze-
pienia pozwalają chronić się przed tymi 
wirusami, a w efekcie obniżają znacznie 
ryzyko zachorowania na nowotwory 
przez nie wywoływane. Przeciw HBV 
powinno się szczepić noworodki. Z kolei 
szczepienia przeciw HPV są skierowane 

Wirus czy bakteria?
Ważne: antybiotyki działają jedynie 
w przypadku chorób wywołanych 
przez bakterie. Antybiotyki nie dzia-
łają na wirusy! Leczenie infekcji wiru-
sowych antybiotykami nie ma sensu, 
a może tylko przynieść negatywne 
skutki (osłabienie działania leków 
w przyszłości, osłabienie mikroflory 
organizmu). Najlepiej gdy przed prze-
pisaniem antybiotyku lekarz wykona 
badania, mające ustalić typ bakterii, 
którym jesteś zarażony. Dzięki temu 
będzie mógł dokładnie dopasować le-
czenie i rodzaj antybiotyku.

Jak przyjmować antybiotyki?
1. Popijaj  wodą! Mleko oraz soki owocowe 
są zakazane, bo mogą wchodzić w reakcje 
z lekami.

2. Bierz zgodnie z zaleceniami.

3. Zażywaj zawsze o tej samej porze.

4. Stosuj do ostatniej dawki przepisanej 
przez lekarza, nawet jeśli czujesz się 
już dobrze. Dzięki temu możesz mieć 
pewność, że zadziałają tak, jak tego 
oczekujesz.

Naukowcy alarmują o nadużywaniu antybiotyków. 
O czym należy pamiętać stosując przepisane przez lekarza leki?

cych sposobu przyjmowania i dawki leku.
Na działanie leków może wpływać to, jak je 
przyjmujemy: przed czy po posiłku i czym po-
pijamy. Najlepiej popijać leki wodą. Soki, np. 
grejpfrutowy, czy mleko mogą wpłynąć na 
działanie leków. Palenie papierosów i picie al-
koholu również niekorzystnie wpływa na dzia-
łanie leków.

Dbajmy o dobre bakterie
Antybiotyki niszczą nie tylko „złe” 
bakterie, ale wpływaja również na 
te „dobre”, znajdujące się w jelitach. 
Przyjmując antybiotyki powinno się 
jednocześnie tzw. probiotyki, które 
chronią mikroflorę w jelitach.

  Zalecenia lekarskie

Czytając ulotki zwracaj uwagę na interakcje 
z innymi lekami, dozwoloną dobową dawkę, 
porę przyjmowania (na czczo czy po posiłku). 
Wymieniona na ulotce lista objawów niepożą-
danych nie ma na celu Cię przestraszyć, tyl-
ko wskazać na co powinieneś zwracać uwagę 
przyjmując dany lek. Zawsze w pierwszej ko-
lejności stosuj się do zaleceń lekarza dotyczą-

Szczepienia wyeliminowały 
wiele poważnych chorób, które 
kiedyś były powszechne. 

Na przykład w 2012 r. nie od-
notowano ani jednego zgonu 
z powodu błonicy, odry i polio.
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aż 72%
Polaków przyjmuje różne 
suplementy diety

tylko  17%
osób przyjmujących suple-
menty diety konsultuje ten 
fakt ze swoim lekarzem

Suplementy diety Codzienna
higiena życia

Suplementy to nie leki! 
Najwięcej osób sięga po suplementy, 
by poprawić odporność organizmu, 
wygląd skóry lub z powodu prze-
konania, że brakuje im minerałów 
i witamin. Jednak często jest tak, że 
wystarczy zmiana diety, zwiększenie 
aktywności fizycznej aby poprawić 
samopoczucie. 
Ważne, żeby przed zastosowaniem 
suplementu porozmawiać z lekarzem, 
poprosić o zrobienie badań i dopiero 
wtedy podjąć decyzję.
Co wpływa na odporność organizmu, 
sen, koncentrację, wygląd skóry?
Poza dietą i ogólnym stanem naszego 
zdrowia również ilość snu, stres, pale-
nie papierosów i picie alkoholu.

Co „zamiast” suplementów?
Żaden zestaw witamin nie zastąpi 
nam prawidłowej diety. Prawidłowo 
skomponowana dieta, oparta m.in. 
o pełnoziarniste produkty zbożowe, 
warzywa i owoce, w pełni zaspokaja 
zapotrzebowanie organizmu na skład-
niki odżywcze.

Suplementy to dostępne bez recepty środki spożywcze. 
Ich zadaniem jest wspomóc organizm witaminami lub 
innymi substancjami, uzupełnić ich niedobory.

Czy wiesz, że?
Mycie rąk to jeden z najprostszych sposobów zapobiegania wielu chorobom, 
dlatego umyj ręce:

/ po każdej wizycie w toalecie
/ po dotykaniu surowego mięsa i warzyw,
/ po każdym kontakcie ze zwierzętami
/ zawsze przed jedzeniem

Dbaj z przyjemnością
Higiena życia to szeroko pojęta dba-
łość o to, aby nasze codzienne dzia-
łania przynosiły pozytywne efekty 
dla naszego zdrowia. To prawidłowe 
odżywanie, częste mycie rąk, wpla-
tanie aktywności fizycznej w rozkład 
każdego dnia, dbanie o dobry sen oraz 
redukowanie skutków stresu. Brzmi 
jak ciężka praca? W rzeczywistości 
wdrażanie w życie naszych wskazówek 
jest całkiem przyjemne (świeże owoce 
są smaczne, a spacery w letnie popo-
łudnie z przyjaciółką lub psem dają 
wiele radości), a co ważniejsze z dnia 
na dzień będziesz czuć się coraz lepiej. 

Co jest ważne?
Prawidłowy sen. Najlepiej spać 6-9 
godzin/dobę i kłaść się do łóżka o sta-
łych porach. Sypialnia powinna być 

przewietrzona, a temperatura w po-
mieszczeniu wynosić ok. 19 stopni. 
Postaraj się nie oglądać telewizji, nie 
patrzeć na ekran komputera ani tele-
fonu tuż przed snem.

Radzenie sobie ze stresem. Często 
nie możemy uniknąć sytuacji, które 
nas niepokoją i denerwują. Możemy 
jednak zredukować skutki stresu. 
Najlepszym sposobem jest aktywność 
fizyczna. Duże znaczenie ma rów-
nież wysypianie się oraz prawidłowe 
odżywianie. Jeśli czujesz napięcie, 
zdenerwowanie lub niepokój – wyjdź 
na spacer, a jeśli stan zdrowia Ci na 
to pozwala pobiegaj, idź na basen lub 
zacznij uprawiać inny rodzaj sportu.
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Stojąc przed półką sklepową pełną 
kolorowych opakowań i podobnych do 
siebie produktów często zastanawia-
my się, który z nich będzie zdrowszy. 
Często sugerujemy się obejrzaną re-
klamą, opakowaniem, dając złapać się 
w marketingową pułapkę.

Uważaj na produkty typu „light” 
i „zero” (zero cukru, zero tłuszczu, 
zero kalorii). Często artykuły spożyw-
cze o obniżonej zawartości tłuszczu 
zawierają w sobie cukier. Z perspek-
tywy dbania o zdrowie, ich wybór 
wcale nie jest opłacalny. Lepiej kupić 
zwykły jogurt i np. chudy twaróg, za-
miast jogurtu light. Z kolei produkty 
bez cukru, lub bez syropu glukozowo-
-fruktozowego zazwyczaj zawierają 
w sobie inny cukier. Istnieje ponad 
50 różnych rodzajów cukru, ale spo-
kojnie, nie musisz uczyć się wszyst-

kich nazw na pamięć. Nie obawiaj się 
też, że musisz całkowicie zrezygnować 
z różnych produktów. Zachowaj umiar 
i stosuj sprytne zamienniki wymienione  
w tabelce poniżej.

Pamiętaj również, że cukier używany 
jest nie tylko do słodzenia, ale również 
konserwowania różnych produktów. 
Znajdziesz go m.in. w keczupie, a rów-
nież w piwie. Nie chodzi o to, żeby cał-
kowicie wyeliminować cukier z diety 
– nie jest to możliwe, ani wskazane. 
Postaraj się ograniczyć tzw. cukier do-
dany – czyli ten, który jest dodawany 
do różnych produktów spożywczych.

Wybieram lepiej Nie daj się nabrać

Czy to wszystko prawda?
Zapewne nie jeden raz spotkałeś się ze 
sprzecznymi informacjami na temat 
zdrowia, wykluczającymi się zalecenia-
mi, reklamami obiecującymi natych-
miastową poprawę samopoczucia lub 
„cudowne” wyleczenie. Często wiele 
z tych informacji jest nieprawdziwych. 
Jak można sprawdzić ich wiarygodność?

1. Zwróć uwagę gdzie publikowa-
ne są treści. Artykuły na portalach 
internetowych i w popularnych tygo-
dnikach często zawierają sensacyjne, 
niepotwierdzone naukowo doniesienia. 
Nie są to wiarygodne źródła informacji 
medycznych. Lepiej zajrzeć na strony 
Instytutu Żywności i Żywienia, Polskiej 
Agencji Prasowej (dział zdrowie albo 
nauka), lub Narodowego Funduszu 
Zdrowia.
2. Uważaj na reklamy. Niektóre teksty 
celowo wyglądają jak artykuły pisane 
przez dziennikarzy, podczas gdy in-
formacje w nich zawarte są reklamą 
konkretnego produktu. Artykuł przeko-
nuje, że wystarczy stosować wskazany 
specyfik, by osiągnąć spektakularną 
poprawę zdrowia, samopoczucia lub 
urody. Pamiętaj jednak, że nie istnieją 
cudowne środki. Nasz organizm jest 
skomplikowaną maszyną i nie wystar-

czy jedna witamina, mikroelement czy 
tabletka, żeby poprawić jego funkcjo-
nowanie. Zastanów się również, na ile 
jest prawdopodobne, że żaden z tysięcy 
światowych naukowców nie wpadł na to 
wcześniej, a dopiero firma czy doktor X? 
3. Zwracaj uwagę na sensacyjnie 
brzmiące tytuły. „Wystarczy ten je-
den sposób/tabletka!”, „Naukowcy go 
nienawidzą, bo…”, „Odkrył sekret dłu-
gowieczności!”. Takie teksty na pewno 
nie prezentują prawdziwych informa-
cji, a mają na celu przyciągnięcie uwagi 
odbiorców.
4. Nie wierz w pseudonaukowe do-
niesienia. Artykuły podające spraw-
dzone wiadomości najczęściej powołują 
się na badania naukowe, do których 
podają linki (w Internecie), lub notkę 
w jakim naukowym czasopiśmie zosta-
ły opublikowane badania. 

Które doniesienia dotyczące zdrowia są prawdziwe, a kiedy 
mamy do czynienia ze zwykłym naciąganiem?

Jak wybierać zdrowsze
produkty?
Jogurt naturalny + owoce zamiast gotowego 

jogurtu owocowego (mniej cukru)

Ser biały zamiast sera żółtego (mniej tłuszczu 

i soli)

Awokado do smarowania pieczywa zamiast 

masła

Owoce zamiast słodyczy

Woda z cytryną lub miętą zamiast wody smako-

wej i napojów słodzonych

Ryba lub drób zamiast mięsa czerwonego

Żytnie pieczywo pełnoziarniste zamiast białych 

bułek

Płatki owsiane + orzechy zamiast musli typu 

crunchy
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Fakty zamiast mitów

Nie istnieje dieta cud
Nie istnieją dowody naukowe na to, że 
różnego rodzaju „diety cud” (np. dieta 
5:2, dieta paleo, itd.) pomagają szybko 
i na dobre schudnąć bez wyrzeczeń.  
Co gorsza, wiele z tych diet może 
doprowadzić do pogorszenia meta-
bolizmu i stanu zdrowia, np. poprzez 
nagłe gwałtowne obniżenie spożywa-
nych kalorii, czy też poprzez wyklu-
czenie z diety niektórych składników 
odżywczych. Jedyny sposób na zdrowe 
i trwałe schudnięcie i utrzymanie 
prawidłowej masy ciała to stopniowe 
ograniczenie spożywanych kalorii 
oraz zwiększona aktywność fizyczna. 

Produkty „light” nie pomogą 
Ci schudnąć
Produkty light, o obniżonej zawartości 
tłuszczu, często mają w sobie sporą 
ilość cukrów i na odwrót - produkt 
o obniżonej zawartości cukru może 
zawierać dużo tłuszczu. Najrozsądniej 
jest wybierać produkty chude i pół-
tłuste (sery, twarogi) i sprawdzać na 
etykietach ich skład, zamiast kierować 
się określeniami „light”, „mniej kalo-
rii”, czy „nie zawiera cukru” - często to 
zwykłe reklamy, które mają zachęcić 
konsumentów do wyboru konkretne-
go produktu.

Nagłe rzucenie palenia nie 
stanowi stresu dla organizmu
Rzucenie palenia to najlepsze co mo-
żesz zrobić dla swojego organizmu. 
To właśnie palenie powoduje stres, 
ponieważ za każdym razem, gdy 
wdychany jest dym tytoniowy, do or-
ganizmu dostają się tysiące substancji 
chemicznych, w większości toksycz-
nych. Ponadto palenie zwiększa tętno 
i ciśnienie krwi. Pamiętaj, że palenie 
tytoniu jest przyczyną rozwoju raka 
płuca! 

Rozprawiamy się z najczęstszymi wątpliwościami 
dotyczącymi codziennych zdrowotnych wyborów

Szczepionki nie powodują 
autyzmu
O rzekome „powodowanie autyzmu” była 
oskarżana szczepionka przeciw odrze, 
śwince i różyczce. Nie ma ona jednak 
żadnego związku z występowaniem au-
tyzmu. NOP (Niepożądany Odczyn Po-
szczepienny) to „czasowy objaw chorobo-
wy” występujący po podaniu szczepionki. 
Zdarza się bardzo rzadko. Może to być go-
rączka, pokrzywka, omdlenie, obniżenie 
napięcia mięśniowego, drgawki, wymio-
ty. Czasem zdarza się, że po zaszczepieniu 
wystąpi uczulenie wywołane zazwyczaj 
przez składniki dodatkowe szczepionki 
(żelatyna, białko jaja kurzego).
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uprawnienia

ch. przewlekłe

1.  Pij wodę. Nie mniej niż 1,5 l dziennie.
2.  Jedz orzechy, nasiona, ryby. 
3.  Używaj oleju rzepakowego – „polskiej oliwy”.
4.  Pięć razy dziennie warzywa i owoce o niskim
    indeksie glikemicznym.
5.  Palenie, dym tytoniowy – zero tolerancji.
6.  Alkohol – im mniej tym lepiej.
7.  Nie dosładzaj.
8.  Nie dosalaj potraw.
9. Bądź aktywny fizycznie każdego dnia. Biegaj,      
   chodź, ograniczaj siedzenie.
10. Utrzymuj prawidłową masę ciała.
11. Kontroluj stres, sen i rekreację. 
12. Korzystaj ze szczepień i badań profilaktycznych.
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i wsparcie




