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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
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Większość chorób może zostać rozpoznana we wczesnej fazie, właśnie podczas takich wizyt 

i badań profilaktycznych, dzięki czemu istnieją większe szanse na wyleczenie, a proces leczenia 

jest krótszy i tańszy. 

Nie wszystkie działania profilaktyczne wymagają wizyty u lekarza lub wykonywania 

skomplikowanych badań oraz analiz. Wiele czynności profilaktycznych można wykonywać 

samodzielnie w swoim domu.

KAŻDA OSOBA POWINNA KORZYSTAĆ Z OPIEKI LEKARZA, 

NIE TYLKO W PRZYPADKU NAGŁEGO ZACHOROWANIA 

LUB POJAWIENIA SIĘ NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW, 

ALE TAKŻE PROFILAKTYCZNIE, W CELU REGULARNEJ 

KONTROLI STANU SWOJEGO ZDROWIA.

Działania profilaktyczne mają na celu przede wszystkim zapobieganie wystąpieniu choroby 

poprzez unikanie czynników trujących, szkodliwych, ale także wczesne wykrywanie niepokojących 

zmian, które mogą być wyleczone zanim się rozwiną. 

SAMOKONTROLA

Dużą rolę w działaniach profilaktycznych odgrywają samoobserwacja i samobadania. 

Gdy pojawiają się problemy zdrowotne często można zaobserwować, że jakiś aspekt działania 

naszego organizmu jest „inny niż zazwyczaj”; może to być: zmniejszenie apetytu, wzrost 

męczliwości, częstotliwości oddawania moczu czy stolca, powiększenie węzłów chłonnych, 

chrypka lub zaburzenia połykania, ciągły kaszel, powiększenie obwodu brzucha, krwawienia 

po-menopauzalne, upławy.
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SAMOKONTROLA C.D

Samoobserwacja obejmuje np. samodzielną obserwację skóry pod kątem pojawienia się nowych 

znamion, przebarwień i/lub zmian wyglądu znamion zaobserwowanych wcześniej, albo pojawienia 

się dodatkowych objawów niepokojących, takich jak obrzęk, zaczerwienienie, bolesność czy 

wydzielina. Istotne jest obserwowanie także stałości rytmu dobowego, czyli czasu snu i czuwania. 

Inną ważną kwestią jest nagła zmiana masy ciała, czyli np. utrata masy ciała rzędu kilku kilogramów 

w ciągu tygodnia lub paru tygodni, mimo niezmienionej diety czy aktywności fizycznej. 

Występowanie bólu umiejscowionego w różnych okolicach ciała, który powtarza się okresowo 

i nie był dotychczas diagnozowany, powinno sugerować rozważenie konsultacji z lekarzem.

Oprócz samoobserwacji, istotnym elementem 

profilaktyki jest samobadanie. Jest to pojęcie znane 

szczególnie w kontekście profilaktyki zmian 

w obrębie piersi u kobiet. Samobadanie piersi 

powinno być wykonywane systematycznie raz 

w miesiącu między 1. a 10. dniem cyklu przez kobiety 

już po ukończeniu 20. roku życia. Również kobiety 

niemiesiączkujące powinny badać się regularnie raz 

w miesiącu (najlepiej w wybranym, stałym dniu).

Istotne są również samodzielne, domowe pomiary ciśnienia tętniczego krwi. 

Prawidłowe wartości mieszczą się w granicach 120-129/80-85 mmHg. Gdy wartości mierzone 

w gabinecie lekarskim są powyżej 140/90 mmHg rozpoznaje się nadciśnienie tętnicze, 

a w domowych pomiarach za nieprawidłowe uznaje się ciśnienie powyżej 135/85 mmHg. 

Dlatego, gdy mierzone samodzielnie ciśnienia będą powyżej tej wartości należy zgłosić się do 

lekarza. Kiedy już rozpoznane jest nadciśnienie tętnicze i wdrożono leczenie farmakologiczne, 

u osób do 65 r.ż. wartości powinny wahać się między 120-129/80-85 mmHg, a  powyżej 65 r.ż.

powinny wynosić 130-139/85-90 mmHg.

W cyklu dobowym wartości ciśnienia tętniczego wielokrotnie ulegają zmianie. Jest to zjawisko 

prawidłowe. Dlatego zalecane jest, by pomiar ciśnienia tętniczego krwi wykonywać o stałych 

porach i w tych samych warunkach, po chwili odpoczynku. Przed pomiarem ciśnienia należy 

odpocząć, leżąc lub siedząc spokojnie przez około 5-10 minut. Nie należy mierzyć ciśnienia od razu 

po zjedzonym posiłku – wskazane jest odczekanie co najmniej godzinę. Przerwa półgodzinna jest 

natomiast wymagana po ostatnim wypalonym papierosie albo po przyjściu z mrozu. Wskazane 

jest również wykonywanie pomiarów ciśnienia na tej samej ręce, a gdy ciśnienie jest mierzone 

pierwszy raz, pomiary powinny zostać dokonane na obu kończynach.  
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PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE 

W POLSCE PRZEZNARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PROGRAM PROFILAKTYKI

CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Jest przeznaczony dla osób w wieku 

35.–55. roku życia. 

W następnych etapach mierzymy ciśnienie tętnicze na kończynie górnej, na której odnotowano 

wyższy wynik. Podczas mierzenia ciśnienia ręka powinna być swobodnie oparta na stole 

(nie powinno się jej trzymać w powietrzu). Należy siedzieć spokojnie. Pomiaru ciśnienia należy 

dokonywać w cichym i spokojnym pomieszczeniu (należy wyłączyć telewizor oraz inne urządzenia 

emitujące dźwięki, gdyż niektóre wiadomości, dźwięki mogą powodować niezamierzony wzrost 

ciśnienia). Opaska ciśnieniomierza powinna znajdować się 2-3 cm nad zgięciem łokcia; pod opaskę 

powinny wchodzić 2 palce (jeśli się nie mieszczą, świadczy to o tym, że opaska jest zbyt mocno 

zaciśnięta). Ramię powyżej mankietu nie powinno być uciśnięte podciągniętym do góry rękawem 

bluzki czy koszuli, nie należy też zakładać mankietu na rękaw (nawet z cienkiej tkaniny). 

Po założeniu mankietu nie należy zmieniać pozycji ręki ani poruszać dłonią. W trakcie pomiaru 

ciśnienia badany powinien być odprężony i nie może rozmawiać. 

Do domowego pomiaru ciśnienia krwi służą aparaty elektroniczne wykorzystujące tak zwaną 

metodę oscylometryczną, najlepiej wybierać te tradycyjne - naramienne.

W Polsce realizowanych jest wiele programów 

profilaktycznych kierowanych do różnych grup 

wiekowych. Mają one służyć zapobieganiu chorobom 

lub wczesnemu wykrywaniu chorób, które można 

skutecznie leczyć na początkowym etapie rozwoju. 

W ramach programów profilaktycznych można 

korzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji 

przeznaczonych dla określonych grup wiekowych 

i w określonych odstępach czasu. 

W tym okresie można korzystać z badań przewidzianych w programie co 5 lat. Adresatami 

programu zwłaszcza osoby obciążone czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, u których nie 

została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, i które w okresie ostatnich 5 lat nie 

korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

W ramach programu świadczeniodawca zapewniania realizację następującego zakresu 

wykonywanych kolejno świadczeń: przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie I części Karty badania

profilaktycznego; wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu 

całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie 

pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie BMI.



W trakcie wizyty lekarz POZ, wykonuje:
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W ramach programu podstawowego dla osób powyżej 18 r.ż. przewidziane jest poradnictwo, 

natomiast osobom w przedziale wiekowym 40-65 lat już w ramach programu podstawowego 

dedykowane są badania diagnostyczne. 

Etap specjalistyczny - Cykl leczenia obejmuje 3 porady obowiązkowe (porada wstępna oraz 2 

porady kontrolne - w razie potrzeby mogą być konieczne jeszcze 1-2 dodatkowe porady kontrolne) 

i 3 porady kontrolne po 3, 6 i 12 miesiącach od rozpoczęcia leczenia. Porada kontrolna po 3, 6 i 12 

miesiącach od rozpoczęcia leczenia obejmuje:

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB 

ODTYTONIOWYCH /PRZEWLEKŁEJ 

OBTURACYJNEJ CHOROBY PŁUC (POCHP)

badanie przedmiotowe pacjenta oraz ocenia czynniki ryzyka zachorowań na choroby układu 

krążenia

dokonuje kwalifikacji świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenia globalne 

ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości, a uzyskany wynik zapisuje 

w Karcie Badania Profilaktycznego

edukuje świadczeniobiorcę oraz podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania z pacjentem.

wywiad dotyczący zaprzestania palenia

badanie masy ciała i ciśnienia krwi

badanie tlenku węgla w wydychanym powietrzu

badanie spirometryczne

edukację pacjenta i wsparcie psychiczne podtrzymujące go w zaprzestaniu palenia. 

PROGRAM PROFILAKTYKI JASKRY 

przeprowadzenie wywiadu w kierunku jaskry

przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki i objawów jaskry

badanie okulistyczne przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej z dokładną, stereoskopową 

oceną tarczy nerwu wzrokowego

badanie ciśnienia śródgałkowego - metodą tonometrii aplanacyjnej Goldmana lub tonometrii 

impresyjnej Schotza (zalecane także wykonanie pomiaru centralnej grubości rogówki)

badanie kąta przesączania - gonioskopia przy użyciu trójlustra Goldmana.

Do lekarza należy określenie trybu dalszego postępowania, w zależności od wyniku badania.

Program jest podzielony na dwa etapy: 

podstawowy i specjalistyczny. 

Adresatami programu są osoby palące tytoń. 

Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego 
wykrywania jaskry obejmuje:
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PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA 

SZYJKI MACICY

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH 

DLA WCZESNEGO WYKRYWANIA 

RAKA JELITA GRUBEGO

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka 

piersi obejmuje wykonywanie bezpłatnej 

mammografii.

Obejmuje wykonywanie badań cytologicznych. 

Program jest skierowany do kobiet w wieku 

25–59 lat.

Od 2012 roku w ramach programu badań 

przesiewowych (PBP) do osób w wieku 55–64 lat 

wysyłane są imienne, jednokrotne zaproszenia 

na kolonoskopię.

Z programu mogą korzystać kobiety w wieku 50–69 lat, które nie wykonywały mammografii 

w ciągu 2 poprzednich lat lub są w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka piersi, czyli 

np. w wywiadzie zgłosiły raka piersi u członków rodziny, albo na podstawie badań stwierdzono 

u nich obciążenie genetyczne. Jeśli istnieją wymienione czynniki ryzyka, kobieta może otrzymać od 

lekarza zalecenie wykonania kolejnego badania mammograficznego w ramach programu po 12 

miesiącach. Kobiety, które ze względu na wiek nie uczestniczą w programie profilaktycznym, mogą 

wykonać bezpłatne badanie piersi (mammografię lub ultrasonografię [USG]) na podstawie 

skierowania wydanego przez lekarza specjalistę (ginekologa, onkologa) przyjmującego w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego.

Badania mammograficznego nie wykonuje się u kobiet przed 35. rokiem życia oraz w okresie 

laktacji (w razie potrzeby wykonuje się USG). O tym, czy konieczna jest USG czy mammografia, 

decyduje lekarz. Wykonanie pierwszej USG piersi zaleca się w 20. roku życia. Pacjentki powinny się 

zgłaszać na badanie w 7.–10. dnia cyklu. Do ukończenia 30. roku życia USG należy powtarzać 

co najmniej co 2 lata, a potem raz do roku, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

W ramach programu wykonuje się cytologię co 3 lata. Dla kobiet, które są w grupie zwiększonego 

ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy, czyli są zakażone HIV lub HPV, przyjmują leki 

obniżające odporność, przewidziane jest wykonanie cytologii w ramach programu raz na rok. 

Również kobiety po leczeniu onkologicznym złośliwego nowotworu szyjki macicy mogą zostać 

przez lekarza ponownie włączone w program bezpłatnej cytologii. Na adres domowy zostaje 

wysłane zaproszenie imienne na badanie cytologiczne, w którym podane są adresy i numery 

telefonów placówek realizujących badanie. Pacjentka sama powinna skontaktować się z wybranym 

ośrodkiem i umówić się na badanie w dogodnym dla siebie terminie. Rak szyjki macicy jest w skali 

świata drugimpod względem częstości występowania nowotworem u kobiet, po raku piersi. 

Wczesny rak szyjki macicy zazwyczaj nie daje żadnych objawów, dlatego tak ważne jest regularne, 

co najmniej co 3 lata, wykonywanie badania cytologicznego.



W niektórych ośrodkach realizujących PBP istnieje możliwość poddania się badaniu bez 

zaproszenia – w ramach tzw. programu oportunistycznego (badanie wykonywane raz na 

10 lat), pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów kwalifikujących do PBP:
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kobiety w wieku >=65 lat 

kobiety po menopauzie w wieku <65 lat z czynnikami ryzyka 

mężczyźni w wieku >=70 lat 

dorośli ze złamaniami osteoporotycznymi 

dorośli z chorobami lub stanami związanymi z małą masą kostną lub utratą masy kostnej 

dorośli przyjmujący leki powodujące utratę masy kostnej 

osoby, u których planuje się leczenie farmakologiczne w celu zmniejszenia utraty lub 

zapobiegania utracie masy kostnej 

osoby otrzymujące takie leczenie, w celu monitorowania jego efektów 

osoby nieotrzymujące takiego leczenia, u których stwierdzenie utraty masy kostnej 

spowodowałoby jego rozpoczęcie.

INNE ZALECANE BADANIA 

PROFILAKTYCZNE 

KONTROLA STOMATOLOGICZNA

Densytometria (ocena gęstości mineralnej kości) 

jest wskazana u następujących osób:

Złotym standardem pomiaru BMD jest badanie techniką dwuwiązkowej absorpcjometrii 

rentgenowskiej. 

U wszystkich pacjentów powinno się zmierzyć BMD, zarówno kręgosłupa (w projekcji 

tylno-przedniej), jak i bliższego odcinka kości udowej.

wszystkie osoby w wieku 50–65 lat z objawami, takimi jak krwawienie z przewodu pokarmowego, 

biegunka lub zaparcie, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a których przyczyna 

nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny

osoby w wieku 40–49 lat bez objawów charakterystycznych dla raka jelita grubego, które miały 

w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) 

chorującego na raka jelita grubego

osoby w wieku 25–65 lat pochodzące z rodziny, w której rozpoznano rodzinnego raka jelita 

grubego niezwiązanego z polipowatością (HNPCC).

Jak często chodzić do dentysty? Nie od dziś wiadomo, że najlepszą metodą, żeby zapobiec 

próchnicy są regularne wizyty u dentysty, połączone z właściwą pielęgnacją i higieną jamy ustnej. 

Jeśli mimo to ubytek i tak się pojawi, należy bezzwłocznie udać się do stomatologa. Im szybsza 

interwencja dentysty, tym mniejszy ból pacjenta i szybsze leczenie.

Pamiętajmy jednak, że nie zawsze jesteśmy w stanie zidentyfikować ubytek próchniczy – 

szczególnie jeśli znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Między innymi dlatego są tak ważne 

regularne wizyty u stomatologa. Dentysta jest w stanie nie tylko zdiagnozować próchnicę, 

ale również pojawienie się pierwszych objawów kamienia nazębnego. 
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PODSTAWOWE SPRAWY, O KTÓRE 

MOŻNA DBAĆ SAMODZIELNIE 

Codzienna dawka ruchu powinna trwać przynajmniej pół godziny i być dostosowana do wieku 

i możliwości danej osoby.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

DIETA

Dla pacjenta profilaktyka jest nie tylko mniej bolesna, ale i przede wszystkim tańsza od zwykłego 

leczenia – zwłaszcza, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia leczenia kanałowego, które nie 

dość, że dla wielu pacjentów może być nieprzyjemne, to jeszcze składa się najczęściej z kilku wizyt. 

Pamiętajmy, że nieleczone choroby jamy ustnej tzw. zakażenia ogniskowe mają bardzo duży wpływ 

na powstawanie wielu chorób ogólnych. Ognisko pierwotne może nie wywoływać dolegliwości, 

być utajone lub trudne do wykrycia, ale potencjalnie działając na organizm może wywoływać 

różnego rodzaju zmiany w niektórych narządach m.in.: zapalenie wsierdzia, osierdzia, mięśnia 

sercowego, neuralgie i zapalenia nerwów, zapalenie tęczówki i naczyniówki, zapalenie 

kłębuszkowe nerek, gościec stawowy.

Zatem jak często chodzić do dentysty by zminimalizować ryzyko powstawania dużych ubytków, 

a co za tym idzie – wykluczyć pojawianie się nieprzyjemnych dolegliwości? 

Okazuje się, że wszystko zależy od stanu i wieku pacjenta, jak również od jego indywidualnych 

uwarunkowań.

Dorośli powinni odwiedzać dentystę raz na pół roku. O ile lekarz nie zaleca inaczej, taka 

częstotliwość wizyt, jest optymalna, gdyż nie pozwala na rozwinięcie się ewentualnych chorób 

bądź umożliwia wykrycie ich we wczesnym stadium. Jeśli jednak palisz papierosy, nadużywasz 

alkoholu, chorujesz na cukrzycę, jesteś w ciąży, stomatolog może zalecić Ci częstsze wizyty, 

ponieważ znajdujesz się w grupie podwyższonego ryzyka występowania chorób zębów oraz 

dziąseł. Dzieci powinny odwiedzać gabinet raz na trzy miesiące - ze względu na słabszą 

mineralizację zębów u dzieci, a w konsekwencji większą skłonność do próchnicy. 

Od dawna wiadomo, że dbałość o właściwe, zdrowe odżywianie jest ważna dla prawidłowego 

wzrastania oraz utrzymania dobrego stanu zdrowia. Pozwala uniknąć wielu chorób, które rozwijają 

się niekiedy przez wiele lat, jako skutek spożywania nadmiernej lub zbyt małej ilości określonych 

składników pokarmowych. Do najczęściej występujących chorób tego typu należą: nadciśnienie 

tętnicze, cukrzyca typu 2, otyłość, kamica żółciowa, niedokrwistość z powodu niedoboru żelaza, 

osteoporoza oraz niektóre choroby nowotworowe (żołądka, jelita grubego, piersi).

W dzisiejszych czasach w Polsce dużym problemem są choroby przewlekłe, rozwijające się 

z powodu przejadania się, czego konsekwencją jest nadwaga i otyłość oraz towarzyszące im 

zaburzenia metaboliczne. Nie mniej niebezpieczne dla zdrowia może być niedożywienie, 

polegające nie tylko na niedoborze spożywanych kalorii, ale też na niepełnowartościowym 

żywieniu, prowadzącym do niedoborów pokarmowych. 
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KILKA ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

Należy spożywać przynajmniej 3 podstawowe posiłki dziennie (I śniadanie, obiad, kolacja), 

a jeszcze zdrowiej będzie dołączyć dwie przekąski (II śniadanie i podwieczorek).

Regularne spożywanie posiłków zapewnia stały dopływ glukozy do organizmu i zabezpiecza nas 

przed nagłym i nieprzyjemnym uczuciem głodu, nad którym trudno zapanować. W ten sposób 

bronimy się przed spożywaniem dużych posiłków zawierających nadmiar kalorii, których nasz 

organizm nie potrzebuje.

ODŻYWIAJ SIĘ REGULARNIE

DBAJ O RÓŻNORODNOŚĆ POSIŁKÓW

UNIKAJ NADMIERNYCH ILOŚCI TŁUSZCZU I CHOLESTEROLU

Warzywa i owoce to bardzo dobre źródło licznych witamin i składników mineralnych. Znajduje się 

w nich również szereg związków mniej poznanych, takich jak polifenole, bioflawonoidy. Zwłaszcza 

warzywa, z uwagi na dużą zawartość błonnika pokarmowego rozpuszczalnego w wodzie oraz 

wody, ale z małą zawartością tłuszczu – powinny się znaleźć w trzech głównych posiłkach.

SPOŻYWAJ DUŻO WARZYW I OWOCÓW

Im bardziej różnorodna będzie dieta, tym więcej substancji odżywczych, witamin i składników 

mineralnych zostanie dostarczonych do organizmu. Żadne suplementy dietetyczne nie mogą 

zastąpić dobrze zbilansowanej diety. Naukowcy są zgodni co do tego, że znacznie większe korzyści 

płyną ze spożywania owoców i warzyw obfitujących w witaminy antyoksydacyjne, niż 

z suplementacji tych witamin. W praktyce powinno się dążyć do tego, aby głównym źródłem 

witamin były produkty żywnościowe. Ewentualną możliwość suplementacji należy rozważać 

w razie podejrzenia niedoborów lub stosowania diet ubogokalorycznych.

Od tej zasady są jednak pewne odstępstwa. O ile ilość tłuszczów pochodzenia zwierzęcego 

i cholesterolu rzeczywiście warto mieć pod kontrolą, o tyle już spożywanie tłuszczów roślinnych 

i ryb jest korzystne dla naszego zdrowia. Warto więc zamienić tłuste mięsa i wędliny na tłuste ryby 

morskie, a smalec i masło na oleje roślinne lub miękkie margaryny i śmietanę na odtłuszczony 

jogurt. Nasz organizm nie może wytwarzać (syntetyzować) korzystnych dla naszego zdrowia 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, dlatego ich obecność w rybach morskich (śledź, 

makrela, szprotka, łosoś) jest dla nas cennym źródłem pokarmowym. Kwasy te mają udowodnione 

działanie poprawiające profil lipidowy krwi (zmniejszają stężenie triglicerydów, cholesterolu 

całkowitego i frakcji miażdżycorodnej LDL), wykazują dodatkowo działanie przeciwpłytkowe, 

antyarytmiczne i przeciwzapalne. Niekorzystne dla naszego organizmu są za to kwasy tłuszczowe 

trans, występujące obficie w produktach typu fast-food, w margarynach twardych i tłuszczach 

piekarniczych. Ich niekorzystne działanie polega na zwiększaniu stężenia cholesterolu całkowitego 

i frakcji LDL we krwi, sprzyjającej rozwojowi miażdżycy, ale dodatkowo zmniejszają stężenie frakcji 

ochronnej HDL.
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SPOŻYWAJ ZDROWE WĘGLOWODANY I NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

PIJ WODĘ

UNIKAJ NADMIARU SOLI

Błonnik rozpuszczalny w wodzie obecny jest także w owocach. Odgrywa on ważną rolę regulacji 

gospodarki lipidowej: obniża stężenia cholesterolu całkowitego, przyspiesza jego wydalanie 

z kałem, wiąże znaczne ilości kwasów żółciowych, opóźnia wchłanianie triglicerydów i zwiększa 

wydalanie tłuszczów ze stolcem. Owoce ponadto zawierają także cukry proste, dlatego 

w przypadku osób z nadwagą i otyłością nie powinno się ich spożywać więcej niż 300 g dziennie.

Źródłem węglowodanów powinny być przede wszystkim produkty zawierające węglowodany 

złożone o niskim indeksie glikemicznym, czyli tzw. zdrowe węglowodany. Zalicza się tu m.in. chleb 

z mąki z pełnego przemiału, makarony razowe, ryż brązowy, płatki owsiane. Należy pamiętać, 

że produkty zawierające zdrowe węglowodany są także bardzo dobrym źródłem błonnika 

rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w wodzie. Błonnik nierozpuszczalny w wodzie, zwłaszcza 

zawarty w otrębach i suchych nasionach roślin strączkowych, w znacznym stopniu przyczynia się 

do właściwej pracy przewodu pokarmowego. Działanie to rozpoczyna się już w jamie ustnej 

poprzez pobudzenie funkcji żucia i zwiększenie wydalania śliny. Mechaniczne drażnienie ścian 

jelita w jelicie grubym wpływa na jego perystaltykę, przez co chroni przed zaparciami, a także 

może odgrywać rolę w zapobieganiu rozwojowi polipów i uchyłkowatości jelit, jak również choroby 

nowotworowej (raka jelita grubego).

Woda jest niezwykle ważnym składnikiem naszego organizmu; 65–70 % masy ciała dorosłego 

człowieka stanowi właśnie woda. Jej funkcja jest nieoceniona. Pomaga usunąć z organizmu 

szkodliwe produkty przemiany materii, przyczynia się do utrzymania stałej temperatury ciała. 

Ponadto transportuje składniki odżywcze do komórek naszegociała oraz wspomaga proces 

wchłaniania substancji odżywczych. Pamiętaj więc, aby pić wodę niewielkimi porcjami. 

Sporadyczne jej picie w bardzo dużych ilościach może wypłukiwać sole mineralne z naszego 

organizmu. Nie dopuszczaj także do uczucia pragnienia, bo jest to sygnał świadczący 

o częściowym odwodnieniu.

Sód zawarty w soli rzeczywiście jest składnikiem niezbędnym dla organizmu człowieka, lecz 

spożywany w nadmiarze może się przyczyniać do wystąpienia wielu zaburzeń, przede wszystkim 

nadciśnienia tętniczego. Ograniczyć należy nie tylko dosalanie produktów, ale także produkty 

szczególnie w sól obfitujące, mocno przetworzone: konserwy mięsne, koncentraty zup i sosów, 

dania gotowe, frytki i przekąski takie jak chipsy, paluszki i solone orzeszki. Zgodnie z zaleceniami 

WHO spożycie soli nie powinno przekraczać 5 g dziennie, czyli jednej płaskiej łyżeczki. Oczywiście 

nie mamy żadnego wpływu na to, ile soli znajduje się w produktach przemysłowych dostępnych 

na rynku, ale można wybierać te o mniejszej zawartości, a już na pewno można decydować, 

ile soli użyjemy w ciągu dnia w samodzielnie przygotowywanych potrawach.
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Jak można ograniczyć ilość soli w diecie:

ALKOHOL

Jednoczesne picie alkoholu i palenie tytoniu powoduje wielokrotne zwiększenie ryzyka 
zachorowania (np. rak krtani występuje ponad 300 razy częściej u osób nadużywających 
obu substancji).

PALENIE TYTONIU

SUBSTANCJE SZKODLIWE - NARAŻENIA 

NA NIEKTÓRE CZYNNIKI

Jest niebezpieczne ze względu na ryzyko powstania nowotworów skóry. Należy unikać długiej 

ekspozycji, stosować kremy z filtrem i nie korzystać z solariów.

PROMIENIOWANIE UV

usunąć solniczkę ze stołu i starać się nie dosalać produktów żywnościowych – przyzwyczajenie 

się do mniej słonego smaku to tylko kwestia czasu

zamiast soli używać innych przypraw, np. ziół świeżych i suszonych

unikać także mieszanek przyprawowych i Vegety, ponieważ zawierają bardzo dużo soli

wybierać produkty świeże, nieprzetworzone

jeśli nie jesteś w stanie zrezygnować z soli, używaj soli sodowo-potasowej, zawierającej mniej 

sodu

kupując produkty żywnościowe należy czytać etykiety i wybierać produkty z małą ilością soli.

U osób spożywających większe ilości alkoholu obserwuje się liczne powikłania ze strony układu 

sercowo-naczyniowego, między innymi dlatego, że przewlekłe nadużywanie alkoholu zaburza 

gospodarkę lipidową i węglowodanową w organizmie oraz wpływa niekorzystnie na naczynia 

krwionośne. Alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych m.in. raka: jamy ustnej, 

gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet.  Poza tym, u osób uzależnionych może rozwinąć 

się alkoholowe stłuszczenie wątroby, a także poważne choroby, takie jak marskość wątroby 

i zapalenie trzustki. 

Nie należy zapominać także o szkodach społecznych i psychologicznych, jakie powoduje 

uzależnienie od alkoholu.

Również bierne, czyli np. kontakt z osobą palącą papierosy i wdychanie dymu tytoniowego. 

Powoduje rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych, prowadząc do poważnych konsekwencji m.in. 

zawału serca, udaru mózgu, a także bezpośrednio przyczynia się do powstawania wielu 

nowotworów. Rak płuca występuje niemal wyłącznie u palaczy i osób narażonych na bierne 

palenie. Im intensywniejszy nałóg, tym większe problemy ze zdrowiem.
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KALENDARZ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

morfologia krwi, OB
poziom glukozy we krwi
Lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy)
cytologia – kobiety
wizyta u ginekologa - kobiety                            
badanie moczu
TSH

WIEK PACJENTA 20-30 LAT

RODZAJ BADANIA

co rok
co rok
co 3-5 lat
co rok
co 6-12 m-cy
co rok
co 3 lata

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADANIA

morfologia krwi, OB
poziom glukozy we krwi
Lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy)
cytologia – kobiety
wizyta u ginekologa - kobiety  
badanie poziomu elektrolitów
badanie moczu
TSH

WIEK PACJENTA 30-40 LAT
co rok
co rok
co rok
co rok
co 6-12 m-cy
co 3 lata
co rok
co 3 lata

morfologia krwi, OB.
poziom glukozy we krwi
Lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy)
cytologia – kobiety
wizyta u ginekologa - kobiety  
badanie poziomu elektrolitów
badanie moczu
badanie krwi w kale
badanie TSH
badanie estradiolu i FSH - kobiety
badanie PSA – mężczyźni

WIEK PACJENTA 40-50 LAT
co rok
co rok
co rok
co rok
co 6-12 m-cy
co 3 lata
co rok
co rok
co 3 lata
co 3 lata
co 3 lata

morfologia krwi, OB.
poziom glukozy we krwi
Lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy)
cytologia – kobiety
wizyta u ginekologa - kobiety  
badanie poziomu elektrolitów
badanie moczu
badanie krwi w kale
poziom wapnia i fosforanów - kobiety
badanie magnezu i kwasu moczowego
poziom albuminy i kreatyniny
badanie TSH
badanie PSA – mężczyźni
wizyta u urologa - mężczyźni

WIEK PACJENTA POWYŻEJ 50 LAT
co rok
co rok
co rok
co rok
co 6-12 m-cy
co 3 lata
co rok
co rok
co rok
co rok
co rok
co rok
co rok
co rok

Dla usystematyzowania wiedzy na temat konieczności badań profilaktycznych u kobiet i mężczyzn 
opracowane zostały kalendarze badań profilaktycznych, które stanowią podpowiedź z jaką częstością 
powinno się wykonywać badania profilaktyczne w zależności od płci i wieku, a także obciążeń rodzinnych 
i historii choroby.
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