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druk folderu współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego w ramach zadania publicznego „Polityka zdrowotna i promocja
zdrowia – aktywizacja grup senioralnych”



DROGI SENIORZE!

CO WPŁYWA NA NASZ ZDROWIE?

Z upływem lat coraz wyraźniej dostrzegamy, że dobre, szczęśliwe i spokojne życie zależy w dużej 
mierze od stanu naszego zdrowia.

Rzadziej jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze zdrowie to nie tylko brak chorób, złego 
samopoczucia czy bólu.

Zdrowie to ogólny dobrostan. To dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, poprawne funkcjonowanie 
społeczne oraz zgodne, pełne wsparcia relacje z innymi ludźmi. 

opieka zdrowotna odżywianie 
aktywność fizyczna i umysłowa
higiena osobista i otoczenia
odpoczynek
stosowanie używek
profilaktyka
leczenie
życie seksualne

Stan zdrowia aż w 50% zależy od naszego stylu życia. 
Mamy duży wpływ na nasze zdrowie! Mamy wybór! 

Weź odpowiedzialność za swoje zdrowie i działaj 
aktywnie na jego rzecz! Zachęcaj innych do zdro-
wego stylu życia!

Choroby przewlekłe są uwarunkowane nie tylko 
biologicznie czy genetycznie, w dużej mierze są 
one skutkiem niewłaściwego, szkodzącego zdrowiu 
stylu życia. Nasz stan zdrowia oraz jakość życia 
w dużej mierze zależy więc od nas samych! 

czynniki biologiczne, 
genetyczne

styl 
życia

czynniki środowiskowe

MIEJSCE NA TWOJĄ HISTORIĘ - OPOWIEDZ NAM JAK DBASZ O SWOJE ZDROWIE!



PROZDROWOTNIE CZY ANTYZDROWOTNIE? 
CZYLI CO WPŁYWA NA NASZE ZDROWOTNE 
WYBORY?

JEDNOSTKA - CZYNNIKI 
PSYCHOLOGICZNE:
- osobowość;
- samoocena;
- poczucie kontroli nad swoim 
 życiem, w tym nad zdrowiem;
- przekonanie o własnej 
  skuteczności ;
- radzenie sobie ze stresem;
- optymizm i nadzieja.

SPOŁECZEŃSTWO 
I ŚRODOWISKO : 
- warunki sanitarno-higieniczne 
  i standard życia
- zamożność społeczeństwa 
  (np. bieda i bezrobocie jako 
  czynniki szkodzące zdrowiu)
 

- sprzyjające lub szkodzące 
  zdrowiu ustawodawstwo 
  (np. dotowanie przez państwo 
  profilaktyki; zakaz palenia 
  w miejscach publicznych);
 

- stan środowiska przyrodni-
 czego (zanieczyszczenia, hałas, 
 jakość wód i powietrza).

GRUPA SPOŁECZNA (RODZINA, GRUPA ZAWODOWA, 
TOWARZYSKA, RELIGIJNA, SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA)

- ZDROWIE JAKO WARTOŚĆ - Czy zdrowie jest dla nas 
  ważne? Czy dla utrzymania zdrowia jesteśmy w stanie 
  poświęcić inne ważne dla nas sprawy? Czy też tylko 
  korzystamy ze zdrowia, żeby osiągnąć inne cele?

- NORMY ZDROWOTNE – Ludzie, wśród których żyjemy 
  i którzy są dla nas ważni, uczą nas różnych sposobów 
  postępowania związanych ze zdrowiem. Powielamy je 
  w życiu, często bezrefleksyjnie, a nie zawsze są one 
  dla nas korzystne;

- POSTAWYW ZDROWIU I CHOROBIE– czyli nasz stosunek 
  do zdrowia i choroby, który ma wpływ na to, jakie 
  zachowania podejmujemy, np. czy w przypadku 
  zaobserwowania niepokojących objawów, idziemy do 
  lekarza czy bagatelizujemy objawy lub leczymy się sami;

- OBYCZAJE, ZWYCZAJE, np. dotyczące diety, spędzania 
  czasu wolnego, stosowania używek itp. 

- RELACJE Z INNYMI LUDŹMI, WSPARCIE SPOŁECZNE

- PRZEKONANIA, czyli poglądy na temat zdrowia i choroby, 
  pochodzenia choroby, sposobów jej leczenia.N
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Kolory twojej starości zależą w dużej mierze 
od ciebie! Jaka jest twoja starość?



W GRUPIE WESELEJ, BEZPIECZNIEJ I ZDROWIEJ 

BĄDŹ WŚRÓD LUDZI I DLA LUDZI! WSPARCIE SPOŁECZNE JEST NIEOCENIONE 
W ZDROWIU I CHOROBIE

- dbaj o swoje relacje z innymi ludźmi, spędzaj jak najwięcej czasu wśród członków rodziny, przyjaciół 
 i znajomych;
- nawiązuj nowe kontakty, bądź otwarty na nowe znajomości;
- motywuj innych do wspólnego, aktywnego spędzania czasu wolnego: umów się na spacer, wybierz się 
 ze znajomymi na rower, pójdź z przyjacielem do kina lub teatru, pograj z wnukiem w gry planszowe lub 
 odkrywajcie wspólnie ‘świat komputerów”, pomóż sąsiadowi… Możliwości jest wiele. Szkoda czasu na 
 siedzenie w domu! 
- czerp radość z życia i kontaktów towarzyskich;
- nie wycofuj się z życia społecznego, podejmuj różne działania w granicach swoich możliwości, rozwijaj 
  swoje zainteresowania, dziel się z innymi doświadczeniami i wiedzą;
- pomagaj innym, nie krępuj się poprosić o pomoc i wsparcie swoich bliskich, ale i obce osoby, które mogą 
  Ci pomóc.

- wsparcie daje poczucie bezpieczeństwa i chroni nasz organizm przed negatywnym działaniem stresu; 
- razem z bliskimi łatwiej nam przestrzegać zasad zdrowego stylu życia, możemy się w tym wspierać, 
  ale i nawzajem pilnować, by np. zachować właściwą dietę i aktywność fizyczną, nie palić papierosów, 
  pójść na badania kontrolne, czy stosować się do zaleceń lekarskich; 
- mając wsparcie innych osób, szybciej radzimy sobie z chorobą, szybciej wracamy do zdrowia, wsparcie 
  przyspiesza proces rehabilitacji;
- im więcej osób, na które możemy liczyć jest wokół nas, im lepsze mamy relacje z innymi ludźmi, tym 
  dłużej żyjemy, a jakość tego życia jest lepsza! 

KORZYSTAJ ZE WSPARCIA I DOCEŃ WSPARCIE INNYCH, 
PAMIETAJ, ŻE I TY JESTEŚ POTRZEBNY SWOIM NAJBLIŻSZYM.  
Pomyśl, w czym jesteś dobry? Co lubisz robić? Co sprawia Ci przyjemność? Co możesz zaoferować 
innym? …  i działaj na rzecz zdrowia dla siebie, innych i z razem z innymi ludźmi! Bądź w dobrych 
relacjach z młodszymi pokoleniami. Możecie sobie nawzajem dużo zaoferować!  

Więcje nas łaczy niż dzieli. Razem możemy działac więcej dla 
zdrowia. Starość młodoscią – razem!  
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