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Zdrowie dzisiaj 

    Cieszący się dobrym zdrowiem współczesny człowiek to taki, którego 

rozpiera energia i  jest w stanie się realizować, przez co unika chorób, 
problemów ze stresem, czy różnego rodzaju stanów depresyjnych. Dlatego 
tak ważny jest styl naszego życia, którego kluczowym elementem 
jest aktywność fizyczna. 

 

 



Najczęściej występujące choroby cywilizacyjne 

• choroby układu krążenia,   

• otyłość  

• cukrzyca  

• Nerwice i depresja 

• POChP 

• Choroby nowotworowe 



choroby układu krążenia 

• Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
Ministerstwa Zdrowia - głównymi przyczynami zgonów w 
Polsce są choroby układu krążenia. 

• Na choroby związane z tym układem chorują coraz młodsze 
osoby, a główną przyczyną jest nadwaga 



Otyłość i nadwaga 

• Otyłość u dziecka niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne. 
Otyłe dzieci są narażone w przyszłości na liczne choroby, m.in. 
bezdechy senne, niealkoholowe stłuszczenie wątroby czy zespół 
policystycznych jajników  u kobiet.  

 
 
 
 
 
• Otyłość jest coraz częstszą dolegliwością obserwowaną u dzieci i 

młodzieży. Wynika z nadmiaru kalorii dostarczanych z pożywieniem 
w stosunku do aktualnego zapotrzebowania organizmu. 
Przyczynami zdecydowanej większości przypadków otyłości u dzieci 
są nieprawidłowy styl życia oraz zła dieta. 



Cukrzyca 

• Na cukrzycę, która zyskała miano choroby 
cywilizacyjnej, choruje coraz więcej osób, w tym dzieci 
i młodzież. Stoją za tym bezwzględne statystyki – na 
cukrzycę w Polsce choruje kilka milionów osób. 
Najnowszy raport Instytutu Ochrony Zdrowia w Polsce 
wskazuje, że 25-30% dorosłych nie ma pojęcia o tym, 
że choruje na cukrzycę. 

• Cukrzyca typu 2 u dzieci do  
     niedawna uważana była za  
    chorobę głównie dorosłych  
• Ten typ ściśle związany jest z  
   dietą i aktywnością fizyczną. 



Nerwice i depresje 

• To choroby, które już dawno przestały być tylko 
domeną dorosłych. Agresja, apatia czy zaburzenia 
koncentracji to właśnie wyniki nerwic i depresji u 
najmłodszych. Głównym czynnikiem tych chorób u 
dzieci jest niska samoocena, najczęściej spowodowana 
brakiem akceptacji przez otoczenie. 

• W Polsce ok. 8 tys. dzieci rocznie jest leczonych na 
depresję. Z badań przeprowadzonych na potrzeby 
ogólnopolskiej kampanii 

 „Twarze depresji u dzieci” wynika  
  również, że depresja dotyczy  
     co trzeciego nastolatka. 



POChP 

• Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) należy do 
jednej z głównych przyczyn umieralności na świecie. W 
Polsce z powodu choroby umiera ok. 15 tysięcy ludzi 
rocznie. 
 

 
 

• Najbardziej narażeni na chorobę są mieszkańcy dużych 
miast, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest często na 
bardzo wysokim poziomie. Jak również osoby palące – 
choroba bardzo często objawia się u osób, które w 
dzieciństwie były biernymi palaczami. 

• Tu również ogromną rolę odgrywa styl życia,  
 



Choroby nowotworowe 
 

• Choroby nowotworowe mogą rozwinąć się na 
każdym etapie życia. Ogromną rolę odgrywa 
tu profilaktyka - systematyczne wykonywanie 
badań, aktywność fizyczna, odpowiednia 
dieta bogata w błonnik mają kluczowe 
znaczenie.  



Aktywność fizyczna 

• Istnieje powszechne przekonanie , że aktywność fizyczna jest jedną 
z najważniejszych kategorii warunkujących prawidłowe 
funkcjonowanie ludzkiego organizmu. 
 
 

 
 
 

• Prowadzenie aktywnego stylu życia wiąże się bowiem z wieloma 
korzyściami dotyczącymi poprawy funkcjonowania wielu naszych 
układów, w tym: odpornościowego, spowolnienia procesów 
starzenia się, przemiany materii, pozytywnego wpływu na stany 
emocjonalne oraz przede wszystkim na zmniejszenie ryzyka 
pojawienia się tzw. chorób cywilizacyjnych. 



Badania to potwierdzają 

• Istnieją liczne i potwierdzone badaniami dowody, że 
bez aktywności fizycznej , zakłóceniu ulega wiele 
funkcji naszego organizmu. 

• Wiele z dzisiejszych chorób dotyka osoby 
prowadzące bierny tryb życia. 

• WHO określa zdrowie jako min. stan pełnego , 
fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. 

 



w/g Marca Lalonda 

• Styl życia w 53% determinuje zdrowie 
człowieka 

• A styl życia to min. aktywność fizyczna, 
rekreacja,  

• Ten związek pomiędzy zdrowiem a 
aktywnością określamy mianem 
prozdrowotnego stylu życia 



W Polsce 

• Potwierdzają to również polskie autorytety. 

• Prof. Barbara Woynarowska, w swoich badania 
wskazuje na nierozerwalny związek pomiędzy 
zdrowiem a aktywnością fizyczną. 



Ciekawe jest to, że… 

•  liczne badania przeprowadzone w ostatnich 
latach, wśród uczniów polskich szkół, wskazują na 
ich dużą świadomość w tym obszarze. 

• Ponad 94% badanych dziewcząt oraz aż 98% 
chłopców uważa, że aktywność fizyczna ma 
pozytywny wpływ na ich organizm.  

• Jednak, co warto podkreślić, znaczny odsetek 
badanych ma problemy ze wskazaniem 
konkretnych konsekwencji zdrowotnych z tym 
związanych ( tylko 9% dziewcząt i 10 % chłopców) 



Zwolnienia uczniów z wf 

• Z najnowszych badań wynika, że odsetek uczniów 
zwalnianych z lekcji wf, zarówno okazjonalnie jak i 
całościowo, wynosi średnio: 32 %, z czego: 

• 70 % uczniów  było zwalnianych  przynajmniej raz w roku 
• Natomiast wielokrotne zwolnienia, wynosiły: 
             u chłopców ok. 21 % 
             u dziewcząt ok. 59 % 
 
 
 
• To znaczy , że co piaty uczeń i co druga uczennica nie ćwiczy 

wcale lub nieregularnie. 



Dlaczego tak się dzieje? 

 
 

 
 

• Dlaczego , pomimo dużej , jak się wydaje wiedzy na temat 
pozytywnych walorów aktywności ruchowej, tak wielu naszych 
uczniów jej unika? 

• Ostatni okres pandemii i związanej z nią absencji ruchowej , na 
pewno w znacznym stopniu się do tego przyczynił. 

• Wielu uczniów, i tak już mało „ruchowo zaangażowanych”, jeszcze 
bardziej odzwyczaiło się od jego potrzeby. 

• Praca zdalna, a zwłaszcza negatywne jej skutki zdrowotne, 
spotęgowały tą niechęć.  



Amerykańskie dzieci twierdzą, że.. 

   Łatwiej znaleźć mi wytłumaczenie, dlaczego nie 
ćwiczę, niż wyjść i poruszać się; (brak silnej woli) 

 
   
 
 
 Nie jestem dostatecznie dobry/a w zajęciach 

sportowych i ćwiczeniach fizycznych, aby 
sprawiały mi radość; (brak umiejętności).  

Czy tak jest również w Polsce? 



 
Polskie badania w grupie 13-14 lat oraz 15-17 lat, wskazują…. 

    Brak energii, czasu oraz wsparcia to 
najczęstsze postrzegane przez młodzież bariery 
w podejmowaniu aktywności fizycznej. 

    

   Ale również wskazywano na brak silnej woli i 
umiejętności 



Co zatem możemy zrobić? 

• Z badań przeprowadzonych wśród polskich nauczycieli wf, 
wynika, że najlepszym i najbardziej efektywnym sposobem 

aktywizowania uczniów do podejmowania wysiłku fizycznego 
jest: zaangażowanie osobiste- oddziaływanie własnym 

przykładem, wprowadzanie nowych ale „aktualnych” 
elementów ruchowych do zajęć, unikanie rutyny,     

uwzględnianie potrzeb i zainteresowań uczniów oraz 
obiektywny i przyjazny uczniowi system oceniania. 



Ważne!! 

• Ktoś kiedyś powiedział, że w ocenie umiejętności czy 
sprawności w wejściu na drzewo, ryba zawsze będzie 
„przegrana” 

• Zatem , jeśli nie chcemy aby uczniowie nam się 
zwalniali z lekcji wf, dajmy każdemu z nich szansę na 
sukces! 

• To zaprocentuje ich aktywnością i przyczyni się do 
poprawy zdrowia!! 



Reasumując 

•  Do najpilniejszych działań w zakresie promocji aktywności 
fizycznej wśród uczniów polskich szkół, należy: podnoszenie 
świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprzez 
działalność edukacyjną, wspieranie działań promujących 
sport, podejmowanie wysiłków na rzecz zwiększenia poziomu 
aktywności fizycznej uczniów, tworzenie  

     warunków lokalnych optymalizujących  

     prowadzenie zdrowego stylu życia. 

• Zaszczepione  wcześnie i  trwałe wzorce 

     prozdrowotnych zachowań z pewnością  

     zaowocują w przyszłości lepszą 

    kondycją naszego społeczeństwa.  



Dziękuję za uwagę 

                          dr Tomasz Grad 

• RODN „WOM” w Katowicach 

• tel: 32 2582209 w 208 

• mail : tg@womkat.edu.pl 


