
ZDROWY STYL ŻYCIA Prezentacja wykonana przez 
N. M.



CO TO JEST ZDROWY STYL ŻYCIA?

Zdrowy styl życia to sposób życia, który ma na celu 
zapewnić optymalne zdrowie oraz minimalizować ryzyko 
zachorowania na choroby określane mianem społecznych. 
Do takich chorób zaliczane są przede wszystkim 
schorzenia układu sercowo-naczyniowego (choroba 
niedokrwienna serca, nadciśnienie, miażdżyca, zawał), 
cukrzyca typu 2, astma oskrzelowa, a także nowotwory.



CZYNNIKI 
ZDROWEGO 

STYLU ŻYCIA

1. Świadome odżywianie. Wiedza, jaka żywność jest dla mnie 
korzystna, co mi służy, a co nie. Wybieranie naturalnych, świeżych 
produktów, picie wody.

2. Wybieranie zdrowej żywności. Wiedza na temat żywności, 
świadomy wybór produktów o korzystnym wpływie na zdrowie. 
Usunięcie z jadłospisu produktów pogarszających stan zdrowia.

3. Zmiana nastawienia psychicznego. Praca nas sobą, więcej 
optymizmu, wiara w siebie.

4. Regularne ćwiczenia fizyczne oraz ćwiczenia relaksacyjne. 
Prowadzą do poprawy stanu fizycznego, ale również redukują 
stres. Wysiłek fizyczny to najlepsza forma odpoczynku dla 
psychiki.

5. Dbanie o właściwą ilość snu. Każdy potrzebuje innego czasu, 
aby czuć się wypoczętym, jednak zdrowy sen jest niezbędny dla 
każdego. Pozwala odpocząć przede wszystkim mózgowi 
zalewanemu zewsząd bodźcami, ale również innym narządom 
stale pracującym.



ZDROWE ŻYWIENIE-CO TO JEST?

Zdrowe odżywianie – sposób odżywiania, polegający na 
przyjmowaniu substancji korzystnych dla zdrowia w celu 
zapewnienia lub poprawy zdrowia. Istotne jest zmniejszenie 

ryzyka wystąpienia chorób takich jak otyłość, nowotwory, choroby 
serca.

Zdrowa dieta polega na przyjmowaniu odpowiednich ilości 
niezbędnych składników odżywczych i wody. Składniki 
pokarmowe mogą być dostarczane w postaci różnych produktów, 
dlatego wiele sposobów odżywiania i diet może być uznane za 
zdrowe.



ZASADY 
PRAWIDŁOWEGO 

ŻYWIENIA, WEDŁUG 
POLSKIEGO INSTYTUTU 
ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

1. Spożywać posiłki regularnie (4-5 posiłków co 3-4 godziny).

2. Spożywać warzywa i owoce jak najczęściej, około połowy tego, co się je. 
Należy spożywać je w proporcji ¾ warzyw na ¼ owoców.

3. Spożywać produkty zbożowe, szczególnie pełnoziarniste.

4. Codziennie wypijać przynajmniej dwie duże 

szklanki mleka, jogurtu lub kefiru, co częściowo można zastąpić serem.

5. Ograniczyć spożycie mięsa (zwłaszcza czerwonego i przetworzonych 
produktów, <0,5 kg/tydzień). Zastąpić mięso rybami, warzywami 

strączkowymi i jajami.

6. Ograniczyć spożycie tłuszczu zwierzęcego, zastąpić go olejami roślinnymi.

7. Unikać spożywania cukru i słodyczy, zastąpić je owocami i orzechami.

8. Unikać dosalania potraw i produktów o dużej zawartości soli. Zastąpić 
sól ziołami.

9. Wypijać przynajmniej 1,5 l wody dziennie.

10. Unikać alkoholu.



PIRAMIDA 
ZDROWEGO 

ŻYWIENIA



PRZYKŁADY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ



ZAPOBIEGAJ ZAMIAST SIĘ LECZYĆ

Osoby starające się zmienić swój styl życia na bardziej prozdrowotny mogą dziś liczyć 
na coraz większe wsparcie z zewnątrz. Już w latach 70. ubiegłego wieku Światowa 
Organizacja Zdrowia zaleciła wszystkim państwom członkowskim podejmowanie zakrojonych 
na szeroką skalę systemowych działań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, aby 
odwrócić niekorzystne tendencje epidemiologiczne i jak największej liczbie osób uświadomić 
możliwości zapobiegania przewlekłym chorobom niezakaźnym. W efekcie, w różnych krajach 
świata, w tym także w Polsce, od wielu lat daje się zauważyć stały wzrost zainteresowania 
dziedziną zdrowia publicznego zarówno ze strony władz państwowych, jak i organizacji 
pozarządowych, co owocuje rosnącą liczbą różnego rodzaju programów i inicjatyw 
prozdrowotnych, a także szerzącą się modą na zdrowy styl życia. Warto w tym kontekście 
wspomnieć o uchwalonej 11 września 2015 r. ustawie o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz. 
1916), której strategicznym celem jest poprawa zdrowia całego polskiego społeczeństwa ─
poprzez szereg działań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. To właśnie dzięki 
tej ustawie i związanemu z nią Narodowemu Programowi Zdrowia może rozwijać się 
i służyć Polakom Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.



Dziękuję za uwagę!


