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1. WPROWADZENIE 
 
Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności 

koniecznych dla wykonywania pracy technika masażysty w zakresie profilaktyki i promocji 
zdrowia.  

W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać, aby bez 

problemów korzystać z poradnika,  
– cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania – podstawowe wiadomości teoretyczne niezbędne do osiągnięcia 

założonych celów kształcenia i opanowania umiejętności zawartych w programie 
jednostki modułowej,  

– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi 

opanowanie materiału jednostki modułowej, 
– literaturę uzupełniającą, która umożliwi poszerzenie i uszczegółowienie zagadnień. 
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Schemat układu jednostek modułowych 
 
 
 
 

322[12].O1.01 
Stosowanie przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy 

322[12].O1.02 
Stosowanie przepisów prawa i zasad 

ekonomiki  w ochronie zdrowia 
 

322[12].O1.03 
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 

społecznych 

322[12].O1.04 
Prowadzanie promocji zdrowia 

i profilaktyki 

322[12].O1.05 
Charakteryzowanie budowy i czynności 

organizmu człowieka 
 

322[12].O1.06 
Analizowanie zaburzeń w funkcjonowaniu 

organizmu człowieka 
 

322[12].O1. 
Podstawy działalności zawodowej 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– pracować samodzielnie i systematycznie, 
– aktywnie korzystać z różnych źródeł informacji, w tym z Internetu, 
– posługiwać się różnymi programami komputerowymi, szczególnie do edycji tekstu 

i wykonywania prezentacji multimedialnych, 
– stosować się do przepisów bhp w wymaganym zakresie, 
– uczestniczyć w przedsięwzięciach dotyczących promocji zdrowia w swoim środowisku, 
– planować i organizować własną pracę, 
– współpracować w zespole. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– posłużyć się podstawową terminologią z zakresu medycyny zapobiegawczej,  
– wyjaśnić rolę medycyny zapobiegawczej w ochronie i promocji zdrowia, 
– wyjaśnić pojęcie i przedstawić koncepcje zdrowia w medycynie, 
– scharakteryzować czynniki wpływające na stan zdrowia jednostki i zbiorowości, 
– określić wpływ czynników środowiskowych na zdrowie człowieka i powstawanie 

chorób,  
– określić podstawowe wymagania higieniczno-zdrowotne wobec środowiska,  
– określić przyczyny powstawania i drogi szerzenia się chorób, 
– wyjaśnić pojęcia epidemiologii i scharakteryzować łańcuch epidemiologiczny, 
– scharakteryzować zachowania zdrowotne sprzyjające i zagrażające zdrowiu, 
– wyjaśnić pojęcia: promocja zdrowia, wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna, 
– scharakteryzować strategię promocji zdrowia,  
– podjąć działania promujące zdrowie, 
– dobrać i zastosować formy, metody i materiały pomocnicze w edukacji zdrowotnej, 
– wyjaśnić pojęcie profilaktyki i jej znaczenie dla współczesnej koncepcji zdrowia,  
– scharakteryzować fazy profilaktyki,  
– dobrać kierunki i metody działań profilaktycznych, 
– wyjaśnić pojęcia: higiena, aseptyka, antyseptyka, dezynfekcja, sterylizacja, 
– wyjaśnić znaczenie przestrzegania higieny dla zdrowia człowieka, 
– zastosować zasady aseptyki i antyseptyki, 
– określić podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne obowiązujące w gabinetach 

masażu,  
– zapobiec występowaniu zakażeń szpitalnych, 
– zastosować obowiązujące procedury postępowania z odpadami medycznymi. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1. Zdrowie - podstawowe pojęcia  
 

4.1.1. Materiał nauczania 
 
Zdrowie publiczne to nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji, 

zapobieganiem chorobom, przedłużaniem życia, promowaniem zdrowia i aktywności 
fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontrolę chorób 
zakaźnych, oświatę dotyczącą zasad higieny osobistej, tworzenie i funkcjonowanie służb 
medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego diagnozowania i zapobiegania chorobom, 
rozwijanie takich społecznych mechanizmów, które zapewnią każdemu standard życia 
umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia. 

Do najistotniejszych narzędzi realizacji założeń zdrowia publicznego należy medycyna 
zapobiegawcza, która jak nazwa wskazuje, zajmuje się profilaktyką zdrowia populacji. 

Główną rolą medycyny zapobiegawczej jest zapobieganie rozwojowi chorób poprzez 
kontrolę i eliminację czynników ryzyka, wczesne wykrycie i leczenie choroby oraz 
niedopuszczenie do nawrotu i postępowania choroby. 

Świadomość i zasób wiedzy społeczeństwa dotyczącej promocji zdrowia oraz 
zapobieganiu chorobom są stanowczo niedostateczne, co przyczynia się do pogarszającej się 
sytuacji zdrowotnej w wielu krajach. Dlatego też ważne znaczenie ma promocja zdrowia, 
która stanowi fundament zdrowia publicznego i społecznej polityki zdrowotnej. W 1986 roku 
odbyła się Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia w Ottawie, podczas której 
stworzono pełną definicję promocji zdrowia oraz określono działania promocyjne na rzecz 
zdrowia. Promocja zdrowia to proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym 
zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia oraz 
sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych  
i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia. 

Promocja zdrowia nie stanowi synonimu profilaktyki zdrowia, której działanie ma na 
celu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. 

Zdrowie według WHO (World Health Organization) to stan pełnego, dobrego 
samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub 
niepełnosprawności.  

W medycynie wyróżniamy następujące koncepcje zdrowia:  
1. Koncepcja Hipokratesa, który uważany jest za „ojca medycyny europejskiej”, podkreśla 

ideę dobrego i złego samopoczucia. Zdrowie to stan dobrego samopoczucia, a choroba to 
stan złego samopoczucia. Zależne są one od równowagi: pomiędzy nami (ludźmi), a tym 
co nas otacza (środowiskiem). Jest to tak zwana równowaga zewnętrzna, dzięki której 
możliwe jest osiągnięcie równowagi wewnętrznej. 

2. Według Kartezjusza, człowiek to doskonała maszyna, która działa w sposób perfekcyjny. 
Koncepcja ta jednak nie rozpatruje człowieka jako całości, lecz zawęża się do naprawy 
jego zdrowia, jako wielkiej niesprawnej maszyny. 

3. Socjomedyczna koncepcja zdrowia, według której „człowiek to przede wszystkim zespół 
elementów powiązanych względnie prostymi relacjami, wiedza o każdym elemencie 
i każdej relacji to wiedza o człowieku jako całości”. 

4. Socjoekologiczna koncepcja zdrowia, która jest oparta na wymienionej definicji zdrowia 
wg WHO. Została ona przyjęta 22 lipca 1946 r. w Konstytucji Światowej Organizacji 
Zdrowia. Koncepcja ta zakłada, że zdrowie to nie tylko brak choroby i kalectwa, ale 
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również to fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka zapewniający mu 
zadowolenie. Jest to współcześnie przyjęta koncepcja zdrowia, która traktuje człowieka 
podmiotowo (jako osobowość, rozumiejąc jego cierpienie), a nie przedmiotowo. 
Definicja ta stanowi otwartą wersję, przedstawia aktualny stan wiedzy medycznej. 
Wartość życia zostaje tutaj wzbogacona, ponieważ zdrowie to zdolność do prowadzenia 
sensownego i twórczego życia. Współczesna koncepcja zdrowia zwraca uwagę, że 
zdrowie jest wartością, (dzięki której można realizować aspiracje, zmieniać środowisko, 
radzić sobie z nim), środkiem (życia codziennego umożliwiającego lepszą jakość) oraz 
zasobem (odpowiadającym za rozwój społeczeństwa). Współczesna koncepcja zdrowia 
łączy ze sobą aspekty medyczne, socjologiczne, polityczne, kulturowe i psychologiczne, 
jako elementy, które nierozłącznie decydują o odczuwaniu zadowolenia życiowego. 
 Procesem, który umożliwia ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem, jego 
utrzymanie i poprawę jest promocja zdrowia. Do najważniejszych działań promocji 
zdrowia należą edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom oraz lokalna polityka 
zdrowotna. Współczesna koncepcja zdrowia traktująca człowieka holistycznie, jako 
całość, nie zaś jako zbiór układów i narządów, dla których stan bez choroby ma być 
warunkiem sprawnego funkcjonowania człowieka, zakłada wszechstronne przenikanie 
się zarówno działań promujących zdrowie, jak i profilaktycznych. Celem nadrzędnym 
jest koncentracja tak jednostki, jak i grup społecznych na uzyskaniu harmonii i 
równowagi we wszystkich aspektach życia człowieka, zdrowia fizycznego, psychicznego 
i społecznego.  
Koncentracja na zdrowiu i jego potęgowaniu; większy potencjał zdrowia to środek do 

poprawy jakości życia, czyli:  
– sprawnego funkcjonowania, do późnej starości, 
– lepszego poziomu materialnego poprzez efektywne wykonywanie pracy, 
– satysfakcji z życia w wyniku zadowolenia z osiąganego i udoskonalanego dobrostanu  
– sprawniejszego funkcjonowania społeczeństw, także w skali globalnej. 

Nadrzędnym celem jest kształtowanie stylu życia i środowiska (fizycznego  
i społecznego) sprzyjającego zdrowiu. Tak rozumiana koncepcja zdrowia składa 
odpowiedzialność za zdrowie na jednostkę, jako bezpośrednio decydującą o sobie, ale także 
na środowiska w skali mikro i makro. Tworzone Narodowe Programy Zdrowia, których 
źródłem jest współczesna koncepcja zdrowia zawierają cele i zadania obejmujące działania 
profilaktyczne, promujące oraz edukacyjne. Niezbędne jest uświadomienie ludziom, że oni 
sami podejmują decyzje i wybory w sprawie swego zdrowia (także stylu życia), ponoszą 
odpowiedzialność za zdrowie własne, a także innych ludzi w swoim otoczeniu, zaś władze 
i politycy oraz zarządzający na różnych poziomach i we wszystkich organizacjach powinni 
zdawać sobie sprawę, że ich obowiązkiem jest tworzenie warunków, w których zdrowe 
wybory będą dla ludzi łatwiejszymi wyborami. 
5. Egzystencjalna koncepcja zdrowia, została utworzona w ciągu ostatnich kilku lat przez 

K. Popielskiego. Definicja zdrowia wzbogacona została o szlak egzystencjalny. 
Koncepcja ta obejmuje wieloznaczność pojęcia zdrowia i choroby poprzez spojrzenie na 
życie człowieka z różnych stron.  
Zachowania zdrowotne to styl życia człowieka, czyli codzienne różne zachowania 

(nawyki, zwyczaje), które wpływają na jego sposób życia i determinują zdrowie. Kształtują 
się one głównie w okresie rozwoju dziecka i uzależnione są odczynników środowiskowych, 
kulturowych i rodzinnych. 

Zachowania te ze względu na skutki zdrowotne możemy podzielić na: 
− zachowania prozdrowotne (pozytywne), które polegają na poprawie i umacnianiu stanu 

zdrowia oraz na jego ochronie. Zaliczamy do nich: aktywność fizyczną, właściwe 
odżywianie się, szczepienia ochronne, higienę osobistą oraz udział w badaniach 
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kontrolnych. Według J. Wardla wyróżniamy 5 klas zachowań prozdrowotnych, są to: 
unikanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy), nawyki żywieniowe (zwiększenie 
spożywania warzyw i owoców, zmniejszenie ilości pokarmów zawierających 
cholesterol), praktyka zdrowotna (higiena osobista oraz otoczenia, aktywność fizyczna), 
działalność prewencyjna (wizyty kontrolne) i bezpieczna jazda samochodem (mniejsza 
prędkość oraz stosowanie pasów bezpieczeństwa). 

− zachowania antyzdrowotne (negatywne), które stanowią zagrożenie zdrowia i prowadzą 
do rozwoju choroby u człowieka. Zaliczamy do nich brak aktywności fizycznej, 
nadużywanie alkoholu i środków psychoaktywnych, palenie papierosów oraz 
nieracjonalne odżywianie się. 
Zachowania zdrowotne ze względu na codzienne wykonywanie czynności dzielą się na: 

− celowe – świadome planowanie konkretnych czynności, 
− względne (relatywne) – zachowania uwarunkowane pewnymi okolicznościami, 
− nawykowe – reakcje wyuczone w okresie dzieciństwa i młodości. 

Zachowania zdrowotne dzielimy również na zachowania zdrowotne w profilaktyce 
(przeciwdziałanie chorobom i ochrona zdrowia), w chorobie (zachowania wpływające na 
proces i skuteczność leczenia człowieka), w rehabilitacji (zachowania wpływające na proces 
i skuteczność rehabilitacji człowieka). 

Czynniki wpływające na stan zdrowia jednostki i społeczeństwa: 
1) środowisko fizyczne (np.: klimat, położenie geograficzne, promieniowanie), 
2) środowisko społeczne (np.: status socjoekonomiczny, stosunki społeczne i polityczne, 

migracja), 
3) uwarunkowania genetyczne (np.: genotyp populacji, tempo rozwoju badań genetycznych  

i specjalistyczne poradnictwo), 
4) służba zdrowia (np.: dostępność medyczna, organizacja i poziom systemu opieki 

zdrowotnej, promocja oraz edukacja zdrowotna), 
5) zachowania zdrowotne (np.: nawyki, postawy), 
6) styl życia i pracy. 

Bardzo ważnym elementem wpływającym na stan zdrowia człowieka jest przestrzeganie 
zasad higieny, które są sprawą osobniczą. Zależą one od poziomu wykształcenia, wiedzy, 
wychowania zdrowotnego, sytuacji finansowej. 

Higiena jest działem medycyny, badającym wpływ środowiska na zdrowie fizyczne  
i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz 
społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi 
wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, 
w różny sposób zagrażających zdrowiu, a wprowadzania czynników dodatnich. Higiena dzieli 
się na wiele dziedzin, zajmujących się poszczególnymi środowiskami życia i działalności 
ludzkiej:  
1) higiena osobista, której zadanie polega na utrzymaniu stanu zdrowia oraz rozwoju 

aktywności fizycznej, psychicznej i umysłowej już od okresu dzieciństwa. 
Podstawowymi jej elementami są: mycie rąk i całego ciała z użyciem środków czystości, 
mycie zębów, włosów, pranie odzieży, zmiana bielizny, 

2) higiena szkolna, za którą odpowiedzialna jest higienistka szkolna. Sprawuje ona 
profilaktyczną opiekę nad wszystkimi uczniami w szkole, bierze udział w procesie 
edukacji zdrowotnej, wspieraniu uczniów, rodziców a także szkoły w rozwiązywaniu 
problemów zdrowotnych, 

3) higiena komunalna, której zadaniem jest nadzór nad jakością wody i zaopatrzeniem 
społeczeństwa w wodę oraz przeprowadzanie działań, których celem jest zapewnienie 
czystości w budynkach, 
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4) higiena pracy, której zakres i zasady są zawarte w przepisach dotyczących różnych 
zawodów, 

5) higiena żywności i żywienia, która przedstawia warunki racjonalnego żywienia czyli 
sposób dostarczania organizmowi odpowiednich racji pokarmowych pokrywających 
zapotrzebowanie organizmu na wszystkie niezbędne składniki mające wpływ na 
prawidłowy rozwój człowieka. 

 
Środowisko a zdrowie człowieka 

Zdrowie człowieka uzależnione jest od wielu czynników środowiskowych, które zależą 
od klimatu, położenia, wysokości nad poziomem morza. Wpływ tych czynników na ustrój 
związany jest także ze zdolnościami adaptacyjnymi człowieka, jego sprawnością  
i odpornością. 

Środowisko ulega ciągłym zmianom, które spowodowane są rozwijającym się na coraz 
większą skalę przemysłem oraz procesem urbanizacji. Dlatego dla lepszej ochrony zdrowia 
człowieka oraz profilaktyki zdrowia, ważne staje się poznanie zagrożeń środowiska 
naturalnego.  

Czynniki środowiskowe kształtujące stan zdrowia: 
1) Makrośrodowisko: 

– czynniki naturalne: warunki klimatyczne, naturalne i spowodowane działalnością 
człowieka czynniki fizyczne oraz zanieczyszczenia chemiczne powietrza, gleb, wody  
i żywności, 

– środowisko społeczne: cechy ustroju społeczno-politycznego, wielkość dochodu 
narodowego, systemu edukacji, systemu opieki zdrowotnej, dostępności pracy, 
polityka społeczna państwa, wzorce kulturowe, stosunki międzyludzkie. 

2. Środowisko indywidualne:  
– czynniki związane z pozycją społeczno-zawodową: wykształcenie, rodzaj i warunki 

pracy, warunki mieszkaniowe i ogólnobytowe, 
– zachowania o znaczeniu zdrowotnym: sposób odżywiania się, palenie tytoniu, 

alkohol, narkotyki, umiejętność radzenia sobie ze stresem, aktywność fizyczna, 
higiena osobista, zachowania seksualne, 

– czynniki wpływające na zachowania o znaczeniu zdrowotnym: wiek, płeć, stan 
zdrowia, wykształcenie, poziom kultury zdrowotnej, stabilizacja rodzinna, system 
wyznawanych wartości, indywidualne cechy osobowości i charakteru. 

Środowiskowe zagrożenia zdrowia dotyczą: 
1) naturalnych zmian środowiska, np.: środowiskowy niedobór lub nadmiar pierwiastków 

śladowych w niektórych rejonach na kuli ziemskiej, zdrowotne skutki długich okresów 
zimna, upałów lub silnych wiatrów, promieniowanie UV, wysoka radioaktywność gleby, 

2) antropogenicznych zmian środowiska, np.: powstawanie megamiast, przemysł, rolnictwo, 
komunikacja. 
Do zanieczyszczeń środowiska zagrażających zdrowiu człowieka zalicza się: 

– zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, 
– zanieczyszczenia wody, 
– zanieczyszczenia gleby, 
– hałas i wibracje w środowisku, 
– promieniowanie elektromagnetyczne: UV, podczerwone, jonizujące. 
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Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza zaliczamy: 

1) emisję gazów (tlenek węgla, dwutlenek siarki i azotu, tlenek azotu), których źródłem są: 
silniki spalinowe, huty, elektrociepłownie, 

2) zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne (sadza, pyły cementowe i metalurgiczne, 
azbest, pestycydy, związki kadmu i ołowiu), 

3) zanieczyszczenia biologiczne (bakterie, wirusy i grzyby), 
4) zanieczyszczenia naturalne (wybuchy wulkanów, pożary lasów oraz erozja wietrzna skał). 

Konsekwencje zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia człowieka:  
– osłabienie odporności i zwiększenie ryzyka zakażeń bakteryjnych i wirusowych, 
– zwiększona częstość występowania chorób układu oddechowego np.: zapalenie oskrzeli, 

rozedma płuc, dychawica oskrzelowa, nowotwory płuc, 
– ze strony ośrodkowego układu nerwowego obserwuje się bóle głowy i bezsenność, 
– choroby oczu i spojówek, 
– odczyny alergiczne, 
– wzrastające stężenie poziomu ozonu powoduje podrażnienie śluzówki nosa, gardła  

i oczu, bóle głowy, bóle w klatce piersiowej. 
Inne zanieczyszczenia powietrza mające niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka to: 

− smog – sytuacja, w której w krótkim czasie dochodzi do wzrostu zanieczyszczenia 
środowiska. Wyróżniamy dwa rodzaje smogu: fotochemiczny (typu Los Angeles) 
powstający w warunkach tropikalnych oraz smog siarkowy (londyński) powstający 
w klimacie umiarkowanym. Skutkiem smogu typ Los Angeles jest podrażnienie oczu, 
natomiast smog siarkowy podrażnia drogi oddechowe i ma szkodliwy wpływ na układ 
krążenia 

− kwaśne deszcze – to opad atmosferyczny zawierający kwas siarkowy. Powoduje on 
podrażnienie dróg oddechowych. 

− dziura ozonowa – to niekorzystny ubytek ozonu w atmosferze pod wpływem działania 
głównie freonów. Powoduje ona choroby skóry i oczu oraz uszkadza materiał genetyczny 
komórek. 

− efekt cieplarniany – zatrzymanie pewnej ilości emitowanego ciepła do atmosfery, 
wywołane zwiększoną ilością gazów cieplarnianych. Powoduje on ocieplenie klimatu  
i tym samym szybsze parowanie wody, co zmniejsza zasoby wody pitnej. 

 
Zanieczyszczenia wody 

Dostęp do bezpiecznej dla zdrowia wody jest podstawowym prawem człowieka i jednym 
z największych wyzwań zdrowia publicznego. 

Wykorzystanie przez człowieka wody nieodpowiedniej jakości powoduje bezpośrednie  
i pośrednie efekty zdrowotne:  
– zagrożenia ostre i krótkotrwałe wynikające przede wszystkim z obecności w wodzie 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych 
– konsumpcja wody zanieczyszczonej związkami chemicznymi lub zawierającej zbyt 

niskie stężenie mikroelementów jest przyczyną długotrwałych i często odległych  
w czasie skutków. 
Zagrożenia związane z obecnością w wodzie patogennych ustrojów może powstać 

podczas konsumpcji bezpośredniej, przetwórstwa żywności, mycia żywności i naczyń 
stołowych, zabiegów higienicznych i rekreacji, spożywania żywności pochodzącej  
z zanieczyszczonej wody. 
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Główne rodzaje zanieczyszczeń wody to: 
1. zanieczyszczenia biologiczne, np.: bakterie, wirusy, pierwotniaki i grzyby 
2. zanieczyszczenia chemiczne, np.: detergenty, pestycydy, oleje, fenole, benzyna i sole 

metali ciężkich 
Obecność w wodzie pitnej zanieczyszczeń chemicznych zwiększa ryzyko określonych 

zagrożeń zdrowotnych: 
– podwyższone poziomy azotanów w wodzie pitnej mogą wywoływać methemoglobinemię 

(stan, w którym hemoglobina zawiera trójwartościowy, zamiast dwuwartościowego, jon 
żelaza, tracąc zdolność do przenoszenia tlenu) u niemowląt, 

– związki azotowe spożywane wraz z wodą mogą przekształcać się w przewodzie 
pokarmowym w kancerogenne nitrozaminy, 

– obecność odpowiedniego stężenia ołowiu w wodzie pitnej koreluje ze zwiększonym 
ryzykiem nowotworów przewodu pokarmowego i białaczek, 

– związki metali ciężkich występujących w wodzie wpływają ujemnie na układ sercowo-
naczyniowy, moczowy i tkankę kostną, 

– obecność w wodzie pestycydów i niektórych związków organicznych zwiększa ryzyko 
nowotworów, 

– związki chloroorganiczne powstające w wodzie w wyniku jej chemicznej dezynfekcji 
podejrzewa się o działanie kancerogenne, mutagenne i teratogenne. 
Niedostateczna zawartość w wodzie niektórych mikroelementów niezbędnych dla 

człowieka zwiększa ryzyko określonych zaburzeń w stanie zdrowia: 
– niedobór jodu w wodzie zwiększa ryzyko wola endemicznego, 
– zbyt niskie stężenie fluoru sprzyja próchnicy zębów, 
– istnieje ujemna korelacja pomiędzy stopniem twardości wody, a zapadalnością na 

choroby układu sercowo-naczyniowego. 
 
Zanieczyszczenia gleby 

Do głównych przyczyn zanieczyszczeń gleby należą: rozwój zakładów przemysłowych 
(huty, elektrownie, zakłady chemiczne), odpady komunalne i przemysłowe, komunikacja, 
chemizacja rolnictwa, budownictwo mieszkaniowe, pożary. 

Źródła zanieczyszczeń gleby:  
1) zanieczyszczenia biologiczne – do patogenów obecnych w glebie i będących najczęstszą 

przyczyna zagrożeń należą: laseczki jadu kiełbasianego i wąglika, laseczki tężca 
i zgorzeli gazowej, cysty pełzaka czerwonki, jaja i larwy glisty ludzkiej i włosogłówki, 
nicienie, węgorek jelitowy oraz zarodniki grzybów powodujące grzybice układowe, 

2) zanieczyszczenia chemiczne: 
– pierwiastki śladowe, w tym metale ciężkie: ołów, kadm, cynk, miedź, rtęć, nikiel, 

chlor, fluor. Występują głównie w strefie oddziaływań zakładów wydobycia oraz 
przetwórstwa węgla i rud miedzi, wzdłuż obciążonych dużym ruchem szlaków 
komunikacyjnych, 

– pierwiastki anionowe: siarka, azot, trafiające do gleby w związku z obecnością ich 
związków w powietrzu atmosferycznym, 

– związki azotowe będące efektem nadmiernego nawożenia, 
– środki ochrony roślin, 
– substancje ropopochodne. 

 
Promieniowanie UV i podczerwone  

Głównym źródłem promieniowania podczerwonego i UV jest Słońce. Sztucznym 
źródłem promieniowania UV są lampy wyładowcze (rtęciowe). Źródłem promieniowania 
podczerwonego jest każde ciało o temperaturze powyżej zera bezwzględnego. 
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1) skutki działania promieniowania podczerwonego: 
– odczyny zapalne i uszkodzenie rogówki, 
– zmętnienie soczewki, 
– zmiany zanikowe skóry (przebarwienia), odczyny rumieniowe i oparzenia skóry, 
– udary słoneczne jako następstwo przekrwienia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. 

2) skutki działania promieniowania UV: 
– ze strony narządu wzroku: ostre zapalenie spojówki i rogówki, hiperkeratoza, zaćma, 
– wpływ immunosupresyjny, 
– skutki skórne: rumienie, pęcherze, oparzenia, zmiany degeneracyjne w wyniku 

działania na keratynocyty, melanocyty (piegi, znamiona), rozszerzenie drobnych 
naczyń. 

Długotrwałe działanie pola elektromagnetycznego (źródłem jego są: linie wysokiego 
napięcia, anteny telefonii komórkowej, telefony komórkowe, przewody elektryczne) 
powoduje: bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu oraz pamięci, zwolnienie rytmu serca 
i spadek ciśnienia krwi, zmętnienie rogówki i soczewki, zaburzenie erytropoezy (zaburzenie 
namnażania i różnicowania erytrocytów). 

Promieniowanie jonizujące wywołuje skutki: 
– stochastyczne, w których skutek naświetlania nie zależy wprost od pochłoniętej dawki, 

jej wielkość zwiększa jedynie prawdopodobieństwo zachorowania, 
– niestochastyczne (deterministyczne), które zależą od wielkości dawki pochłoniętej, 

dotyczą osoby, która została napromieniowana. 
Odległe skutki somatyczne: 

– wzrost częstości występowania nowotworów skóry, kości, układu krwiotwórczego, 
– działanie zaćmotwórcze, 
– upośledzenie rozrodczości, 
– indukcja schorzeń hematologicznych (niedokrwistość, skazy krwotoczne), 
– przyspieszenie procesów starzenia, nasilenie procesów zwyrodnieniowych. 

Wpływ hałasu na organizm człowieka: 
– poniżej 30 dB – czynnik obojętny 
– 30–60 dB – może utrudniać skupienie uwagi, sen i wypoczynek 
– 60–85 dB – wywołuje reakcje negatywne, bywa przyczyną dolegliwości nerwicowych, 

utrudnia porozumiewanie się 
– >85 dB – przy długotrwałym narażeniu powoduje uszkodzenie słuchu. 

 
Hałas często bywa przyczyną poczucia uciążliwości.  
 
Wpływ hałasu uwarunkowany jest różnymi czynnikami, do których należą: 

1) natężenie hałasu, 
2) charakter hałasu – szczególnie hałas niespodziewany, 
3) widmo hałasu – wyższe częstotliwości hałasu są bardziej przeszkadzające, 
4) rodzaj czynności osoby narażonej – szczególnie uciążliwy podczas pracy umysłowej  

i w porze nocnej, 
5) psychiczne nastawienie osoby narażonej. 

 
Wibracje jest to zjawisko przenoszenia drgań mechanicznych na ciało człowieka, które 

powstaje w wyniku bezpośredniego kontaktu z urządzeniem wywołującym te drgania. 
Źródłem drgań są urządzenia ręczne (np.: młoty pneumatyczne, wiertarki udarowe, szlifierki), 
platformy drgające, siedziska i podłogi środków transportu i maszyn budowlanych. Ich 
wpływ na organizm człowieka uzależniony jest od amplitudy, czasu trwania kontaktu oraz 
częstotliwości. Wibracje mogą wywoływać u człowieka bóle głowy, zaburzenia równowagi, 
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zmiany ciśnienia krwi, zmęczenie, bezsenność, bóle mięśni szczególnie okolicy karku, 
zaburzenia widzenia, przemieszczenie narządów jamy brzusznej, nudności, wymioty. 
Długotrwałe narażenie na wibracje o wysokich częstotliwościach może doprowadzić do 
zaburzeń oddychania, bólów w obrębie klatki piersiowej oraz zaburzenia układu krążenia. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.  

1. Czym zajmuje się zdrowie publiczne? 
2. Jakie są cele promocji zdrowia? 
3. Jakie są przejawy zachowań prozdrowotnych? 
4. Jakie są przejawy zachowań antyzdrowotnych?  
5. Jakie znaczenia ma promocja zdrowia w skali ogólnospołecznej? 
6. Jakie czynniki wpływają na stan zdrowia społeczeństwa? 
7. Jakie są zasady higieny osobistej? 
8. Jakie są zagrożenia dla zdrowia człowieka ze strony środowiska? 

 
4.1.3. Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Przygotuj i przeprowadź w grupie dyskusję na temat znaczenia promocji zdrowia we 
współczesnej koncepcji zdrowia. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiedni fragment materiału nauczania w poradniku dla ucznia,  
2) zaplanować przebieg i argumenty do dyskusji, 
3) wyszukać materiały uzupełniające w Internecie,  
4) wziąć udział w dyskusji, 
5) sformułować wnioski. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu. 
 
Ćwiczenie 2  

Porównaj różne koncepcje zdrowia i uzasadnij ich przydatność dla współczesnych 
społeczeństw. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiedni fragment materiału nauczania w poradniku dla ucznia,  
2) przeanalizować różne koncepcje zdrowia, 
3) uzasadnić zastosowanie każdej koncepcji, 
4) zaprezentować i przeanalizować efekt pracy w grupie.  
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– materiały dydaktyczne dotyczące koncepcji zdrowia. 

 
Ćwiczenie 3 

Oceń wpływ zanieczyszczenia środowiska naturalnego w twoim regionie na zdrowie 
mieszkańców. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać potrzebne informacje w różnych źródłach, w tym w Internecie, 
2) przeanalizować stan środowiska w regionie, 
3) określić wpływ zanieczyszczeń na zdrowie, 
4) napisać raport, 
5) zaprezentować efekt pracy w grupie,  
6) porównać raport z pracami innych uczniów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu, 
– materiały informacyjne dotyczące zanieczyszczeń środowiska w regionie. 

 
4.1.4. Sprawdzian postępów  

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 

1) zdefiniować pojęcie „zdrowie publiczne”?   
2) wymienić rożne definicje zdrowia?   
3) podać współczesną definicję zdrowia?   
4) wymienić zachowania antyzdrowotne?   
5) wyjaśnić zachowania prozdrowotne?    
6) określić wpływ środowiska na zdrowie człowieka?   
7) wymienić źródła zatrucia gleby?   
8) opisać wpływ zanieczyszczeń wody na zdrowie człowieka?   
9) opisać szkodliwość hałasu i wibracji?    
10) określić zasady higieny osobistej?   
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4.2.  Powstawanie i szerzenie się chorób 
 

4.2.1. Materiał nauczania  
 

Choroba to stan patologiczny, objawiający się dysfunkcjonalnością (niesprawnością, 
niewydolnością) narządu, organu, układu w organizmie człowieka. Pojęcie choroby 
najczęściej pojmowane jest jako wyraz patologii, postrzeganej przez samego chorego jako 
stan upośledzenia i dyskomfortu (o zróżnicowanym nasileniu), a ponadto dającej się 
rozpoznać klinicznie (zdiagnozować). Choroba może też oznaczać i obejmować stany, 
których możemy być nieświadomi, bo nie odczuwamy żadnych dolegliwości, a które można 
wykryć tylko dzięki bardzo czułym testom laboratoryjnym i klinicznym. 

Epidemiologia to nauka zajmująca się badaniem czynników i warunków związanych  
z powstawaniem i szerzeniem się chorób zakaźnych oraz innych schorzeń i zaburzeń zdrowia 
w populacji. Zajmuje się także opracowywaniem metod zapobiegawczych oraz środków 
zwalczających choroby. 

Ze względu na etiologię wyróżnia się:  
1. Choroby zakaźne – zespół objawów klinicznych wywołanych przez drobnoustroje  

i czynniki biologiczne przez nie wytwarzane.  
Czynniki wywołujące choroby zakaźne : 

– bakterie: płonica, dur brzuszny, salmonelozy, cholera, krztusiec, dżuma i błonica, 
– wirusy: ospa wietrzna, grypa, odra, opryszczka, wirusowe zapalenie wątroby, świnka, 

AIDS, cytomegalia, 
– riketsje: dur plamisty, gorączka Q, 
– grzyby: aspergiloza, kandydoza, histoplazmoza, 
– pasożyty i pierwotniaki: lamblioza, toksoplazmoza, tasiemczyca, malaria, 

schistosomatoza. 
Wśród chorób zakaźnych wyróżniamy choroby zaraźliwe (wywołane przez biologiczny 

czynnik chorobotwórczy mogący przenosić się od osobnika zarażonego na innych, np.: grypa, 
odra) i niezaraźliwe (nie przenoszą się poprzez kontakt z inną osobą, np.: tężec). 

Występowanie chorób zakaźnych: 
– zakażenie sporadyczne to takie, w którym czynnik etiologiczny nie jest poznany, 
– epidemia to nagłe rozprzestrzenianie się choroby na określonym terenie np.: miasto, wieś, 

szkoła, 
– pandemia to pojawienie się zachorowań przekraczających granice jednego kraju, 

kontynentu bądź całej kuli ziemskiej, 
– endemia to pojedyncze, powtarzające się z różną częstością zachorowania na określone 

choroby na danym obszarze. 
Choroby niezakaźne – spowodowane jednoczesnym działaniem czynników genetycznych 

i środowiskowych (np.: cukrzyca, nadciśnienie, otyłość, osteoporoza). 
Kolejne etapy szerzenia się procesu zakażenia przedstawiane są za pomocą łańcucha 

epidemiologicznego, który złożony jest z następujących ogniw: 
− I ogniwo – aktywne źródło zakażenia/rezerwuar, 
− II ogniwo – drogi przenoszenia zakażenia, 
− III ogniwo – wrażliwy osobnik. 

Postępowanie epidemiologiczne ma na celu przerwanie łańcucha epidemiologicznego 
poprzez unieszkodliwienie źródła zakażenia, przecięcie dróg szerzenia się zakażeń oraz 
uodpornienie populacji wrażliwej (szczepienia ochronne). 

Rezerwuarem nazywamy środowisko, w którym czynnik etiologiczny bytuje i namnaża 
się, może to być człowiek (gruźlica, grypa), zwierzę (wścieklizna), gleba (tężec). 
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Źródło zakażenia to chory, nosiciel, materia nieożywiona, z których czynnik może być 
przenoszony na zdrowego człowieka. Dla chorób rozprzestrzeniających się wśród ludzi 
najczęściej źródłem zakażenia jest człowiek. 

Zakażenie polega na reakcji organizmu na wniknięcie i osiedlenie czynników 
chorobotwórczych (np.: bakterie, wirusy, grzyby) po przełamaniu naturalnych barier 
ochronnych organizmu. Zakażenia ze względu na miejsce bytowania drobnoustroju dzieli się 
na wewnątrzpochodne (wywołane poprzez florę fizjologiczną człowieka)  
i zewnątrzpochodne. 

Drogi przenoszenia zakażenia to takie, w których drobnoustrój jest przenoszony ze 
źródła zakażenia na osobę wrażliwą. Wyróżnia się następujące drogi: 
1. Bezpośrednia droga zakażenia: 

– droga kontaktowa to taka, do której dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu  
z chorym lub nosicielem (np. pocałunki, kontakty seksualne, opiekowanie się 
chorymi, kontakt z chorym zwierzęciem), 

– zakażenia wertykalne: 
a) droga łożyskowa – od matki do płodu (np.: cytomegalia, różyczka), 
b) droga pochwowa – podczas porodu, np.: opryszczka, 
c) karmienie piersią. 

2. Pośrednia droga zakażenia:  
– droga kropelkowa to taka, w której dochodzi do rozprzestrzeniania się 

drobnoustrojów z jednej osoby na drugą na drodze kasłania, kichania lub mówienia, 
np.: płonica, błonica, ospa wietrzna, odra, grypa, gruźlica, różyczka, nagminne 
zapalenie przyusznic, angina, 

– droga pokarmowa to taka, w której dochodzi do rozprzestrzeniania się 
drobnoustrojów na skutek spożywania zakażonych produktów spożywczych lub 
wody, np.: czerwonka bakteryjna, dur brzuszny, dur brzuszny rzekomy A, B, C, 
zatrucie jadem kiełbasianym, 

– droga krwi i przerwania ciągłości tkanek jest spowodowana kontaktem z zakażoną 
krwią, narzędziami oraz zabiegami medycznymi, np. wirusowe zapalenia wątroby 
typu B i C, wirus HIV, 

– droga fekalno-oralna to taka, w której do zakażenia dochodzi za pośrednictwem rąk, 
np.: choroba Heinego-Medina, wirusowe zapalenie wątroby typu A, 

– droga poprzez wektory (żywi przenosiciele) to taka, w której drobnoustroje 
przenoszone są przez komary (np. malaria), muchy (np. mucha tse-tse – śpiączka 
afrykańska), wszy (np. dur plamisty epidemiczny, gorączka okopowa), pchły, 
gryzonie,  

– droga poprzez glebę, np. laseczka zgorzeli gazowej, laseczka tężca. 
Zakażenia wewnątrzszpitalne to wszystkie zakażenia nabyte w szpitalu lub podczas 

procedur medycznych przez pacjenta, personel medyczny i inne osoby (np. odwiedzających). 
Rejestracja zakażeń szpitalnych: 

1) typu czynnego – oparta na ciągłej obserwacji uprzednio rozpoznanych zakażeń 
2) typu biernego – na podstawie raportów lekarzy i pielęgniarek 

Etiologia i patogeneza zakażeń wewnątrzszpitalnych: 
− 80% to zakażenia endogenne spowodowane translokacją własnej flory bakteryjnej 

chorego, 
− 20% to zakażenia egzogenne, które są nabywane poprzez kontakt z personelem 

medycznym, chorymi, a także przez zakażone preparaty lecznicze, 
− czynnikami etiologicznymi są głównie bakterie Gram-ujemne, na drugim miejscu są 

Gram-dodatnie. Obserwuje się coraz częściej zakażenia florą mieszaną, 
− na pierwszym miejscu pośród wirusów znajdują się HBV i HCV (ok. 60% zakażeń tymi 

wirusami jest pochodzenia szpitalnego). 
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Drogi transmisji: kontakt bezpośredni i pośredni, droga kropelkowa, sprzęt medyczny, 
leki, transfuzje krwi, transplantacje narządów, żywność, woda. 

Czynniki usposabiające do zakażeń szpitalnych: 
1) wiek (wcześniaki, noworodki, osoby starsze), 
2) choroby towarzyszące (niewydolność nerek, alkoholizm, narkomania, cukrzyca, 

marskość wątroby, przewlekła obturacyjna choroba płuc), 
3) niedobory immunologiczne, 
4) leki (długotrwała antybiotykoterapia, sterydoterapia), 
5) skolonizowanie patogenną florą bakteryjną. 

Procedurami medycznymi związanymi ze zwiększonym ryzykiem zakażenia są: 
zakładanie drogi dożylnej (zwłaszcza wkłucia centralne), cewnikowanie, sztuczna wentylacja, 
transfuzja krwi, endoskopia. 

Występowanie zakażeń w odniesieniu do poszczególnych narządów i układów wg 
częstotliwości: 
1) drogi moczowe – 70% tych zakażeń rozwija się w skutek cewnikowania pęcherza. 

Zakażeniu sprzyja zastój moczu (wady wrodzone dróg moczowych, guzy, przerost 
prostaty). Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi są bakterie E. Coli (pałeczka 
okrężnicy) i Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej), 

2) zapalenia płuc – rozwijają się u ok.1% hospitalizowanych. Przyczyną może być aspiracja 
soku żołądkowego do dróg oddechowych, rozsiew drogą krwi z innego ogniska 
zakażenia lub bakteryjne nadkażenia po zapaleniach wirusowych. Zapaleniom płuc 
sprzyjają inwazyjne procedury lecznicze, np. intubacja. Najczęstszymi czynnikami 
etiologicznymi są Pseudomonas aeuruginosa (pałeczka ropy błękitnej) i Staphylococcus 
aureus (gronkowiec złocisty), 

3) rany, 
4) posocznica (największe ryzyko zakażenia krwi związane jest z cewnikowaniem naczyń), 
5) skóra,  
6) drogi rodne,  
7) ośrodkowy układ nerwowy.  

Procedury zapobiegania zakażeniom szpitalnym:  
– prawidłowa izolacja chorych, 
– mycie i odkażanie rąk, 
– prawidłowe stosowanie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maski, okulary), 
– prawidłowe czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi oraz sprzętu, 
– sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitalnych, 
– właściwe postępowanie z brudną bielizną, 
– prawidłowa praca kuchni, 
– skuteczne usuwanie i utylizacja odpadów.  
 
4.2.2. Pytania sprawdzające  

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.  

1. Czym zajmuje się epidemiologia? 
2. Jakie są źródła chorób? 
3. Jakie są rodzaje chorób zakaźnych? 
4. Czym jest stan choroby? 
5. Co to jest łańcuch epidemiologiczny? 
6. Jakie są drogi przenoszenia się zakażenia? 
7. Jakie są możliwe źródła zakażeń wewnątrzszpitalnych? 
8. Jakie są procedury zapobiegające zakażeniom wewnątrzszpitalnym? 
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4.2.3. Ćwiczenia  
 

Ćwiczenie 1  
Na podstawie analizy swojego trybu życia oceń czy jesteś narażony na zakażenie 

chorobami zakaźnymi. Wskaż sposoby, które stosujesz, by się przed nimi zabezpieczyć lub 
ustal, jakie podejmiesz działania, by uniknąć zakażenia. Sporządź długofalowy plan 
profilaktyki przed zakażeniem, obejmujący zarówno działalność zawodową, jak i życie 
prywatne. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiedni fragment materiału nauczania w poradniku dla ucznia,  
2) przeanalizować swój tryb życia pod względem narażenia na zakażenie, 
3) wskazać działanie zapobiegające zakażeniom, 
4) sporządzić plan profilaktyki, 
5) omówić wnioski w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– materiały do pisania lub stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem.  
 
Ćwiczenie 2  

Opracuj ulotkę informacyjną dla młodzieży szkolnej, na temat sposobów zapobiegania 
chorobom zakaźnym. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiedni fragment materiału nauczania w poradniku dla ucznia,  
2) przygotować materiały informujące o sposobach zapobiegania chorobom zakaźnym, 
3) opracować i sporządzić ulotkę, 
4) wraz z grupą ocenić efekty pracy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– materiały do pisania lub stanowisko komputerowe z odpowiednim wyposażeniem. 

 
Ćwiczenie 3 

Opracuj poradnik na temat procedur jakie powinien stosować masażysta, aby 
zabezpieczyć się w trakcie wykonywania pracy przed zakażeniem chorobą zakaźną. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiedni fragment materiału nauczania w poradniku dla ucznia,  
2) określić procedury zabezpieczania się przed zakażeniem chorobą zakaźną, 
3) opracować i sporządzić poradnik, 
4) wraz z grupą ocenić efekty pracy. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– materiały do pisania lub stanowisko komputerowe z odpowiednim wyposażeniem. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów  

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować pojecie „epidemiologia”?   
2) wymienić ogniwa łańcucha epidemiologicznego?   
3) zdefiniować pojecie „choroba zakaźna”?   
4) rozróżnić choroby zaraźliwe i niezaraźliwe?   
5) wymienić drogi rozprzestrzeniania się chorób?   
6) zdefiniować pojecie „zakażenia wewnątrzszpitalne”?   
7) wyjaśnić etiologię i patogenezę zakażeń?   
8) wymienić procedury zapobiegające zakażeniom szpitalnym?   
9) wymienić czynniki usposabiające do zakażeń szpitalnych?   
10) określić częstość zakażeń w odniesieniu do poszczególnych 

układów i narządów?   
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4.3. Profilaktyka i promocja zdrowia 
 

4.3.1. Materiał nauczania   
 
Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad 

własnym zdrowiem oraz jego poprawę poprzez podnoszenie poziomu wiedzy  
w społeczeństwie o sposobach skutecznego zapobiegania chorobom, tworzenie odpowiednich 
warunków społecznych, ekonomicznych i gospodarczych korzystnych dla poprawy stanu 
zdrowia społeczeństwa.  
 
Działania promujące zdrowie 
1. Koncentracja na życiu codziennym całej populacji, a nie tylko na osobach zagrożonych 

chorobą. Wymaga to stałej wymiany (dopływu) informacji na temat uwarunkowań 
zdrowotnych w kontekście „codziennego życia”, niezbędne jest zainteresowanie 
określoną informacją i umotywowaniem do postępowania według konkretnych wzorców 
zachowań. 

2. Ogniskowanie uwagi na wszystkie determinanty zdrowia (społeczne, medyczne, 
ekonomiczne, kulturowe, środowiskowe) wymaga pełnej kooperacji różnych struktur 
(edukacji, zdrowia i opieki społecznej, zasobów finansowych). Niezbędna jest 
współpraca poszczególnych szczebli zarządzania, od krajowego po lokalne. 

3. Korzystanie i łączenie w sobie różnych, uzupełniających się sposobów oddziaływania 
skierowanych przeciwko zagrożeniom zdrowia (choroby układu krążenia). 

4. Mobilizacja społeczeństwa (różnych jego grup) oraz identyfikacja konkretnych 
problemów zdrowotnych i podejmowanie decyzji związanych z zagrożeniem zdrowia 
(nadciśnienie, rak płuc). 

5. Odwoływanie się głównie do pomocy profesjonalistów medycznych, szczególnie  
z podstawowej opieki zdrowotnej. 
Poszczególne działania promujące zdrowie realizowane są poprzez szereg projektów, 

które są wdrażane w życie wśród różnych środowisk społecznych, np.: „Szkoła promująca 
zdrowie”,  „Zdrowe miejsce pracy”, „Szpital przyjazny dziecku”, „Zdrowe miasta”, CINDI, 
„Samobadanie piersi”, „Jak żyć z cukrzycą”, „Światowy Dzień Serca”. 

Do głównych działań promocji zdrowia zalicza się edukację zdrowotną i wychowanie 
zdrowotne. Edukacją zdrowotną nazywamy proces oparty na naukowych zasadach, 
stwarzający sposobność planowanego uczenia się, zmierzający do umożliwienia jednostkom 
podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia i postępowanie zgodnie z nimi. 
Odpowiedzialność za ten bardzo złożony proces ponosi rodzina, system edukacji  
i społeczeństwo. Podstawowymi zadaniami edukacji zdrowotnej są większa skuteczność 
kontroli nad swoim zdrowiem oraz modyfikacja w sposobie myślenia o zdrowiu w kontekście 
jego promocji. Wychowanie zdrowotne to całościowa dojrzała postawa wobec zdrowia oraz 
kultura życia codziennego, której podstawą jest szeroko podjęta higiena (osobista, żywienia, 
pracy, wypoczynku, psychiczna). 

W roku 1986 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia w Ottawie, 
podczas której powstała Karta Ottawska. Stanowi ona fundament promocji zdrowia. Podczas 
konferencji określono następujące cele strategiczne: 
1) budowanie zdrowotnej polityki społecznej,   
2) tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu, 
3) rozwijanie umiejętności osobniczych służących zdrowiu, 
4) wzmacnianie działań społecznych na rzecz zdrowia, 
5) reorientacja służby zdrowia. 
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W ostatnich latach sytuacja zdrowotna w Polsce uległa znacznemu pogorszeniu  
w porównaniu z państwami europejskimi. Nastąpił wyraźny wzrost umieralności, której 
przyczyną są nowotwory, choroby układu krążenia, wypadki i urazy. Konieczności te zmusiły 
między innymi władze państwa, samorządy lokalne i organizacje opieki zdrowotnej do 
podejmowania działań, uwieńczeniem których stał się Narodowy Program Zdrowia (NPZ). 

Po raz pierwszy został on opracowany w roku 1990. Następnie 1993 i 1996 roku 
dokonano nowelizacji NPZ z powodu uaktualnienia zadań i celów. 

Działania określone w Narodowym Programie Zdrowia dotyczą czterech głównych 
elementów, czyli stylu życia, służby zdrowia, czynników genetycznych oraz środowisk 
fizycznych i społecznych. 

Fundamentem znowelizowanej wersji NPZ na lata 2007-2015 jest promocja zdrowia, 
czyli postępowanie mające na celu zwiększenie kontroli obywateli nad swoim zdrowiem oraz 
działanie zmierzające do poprawy stanu zdrowia i jakości życia społeczeństwa. 

W opracowanej ostatniej wersji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 
ustalono główny cel strategiczny: „Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia 
ludności oraz zmniejszanie nierówności w zdrowiu” oraz trzy główne kierunki osiągania 
celu strategicznego: 
1) kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa, 
2) tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu, 
3) aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz 

zdrowia, które mają być realizowane poprzez: 
Strategiczne cele zdrowotne: 

− zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób sercowo-
naczyniowych, w tym udarów mózgu, 

− zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów 
złośliwych, 

− zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich 
skutków, 

− zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania prewencyjno-promocyjne, 
− zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków 

przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego, 
− zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych 

chorób układu oddechowego, 
− zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, 
− zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji. 

Cele operacyjne dotyczące czynników ryzyka i działań w zakresie promocji zdrowia: 
− zmniejszenie powszechności palenia tytoniu, 
− zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód zdrowotnych 

spowodowanych alkoholem, 
− poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie 

występowania otyłości, 
− zwiększenie aktywności fizycznej ludności, 
− ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód 

zdrowotnych, 
− zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia i pracy oraz ich 

skutków zdrowotnych i poprawa stanu sanitarnego kraju. 
Cele operacyjne dotyczące wybranych populacji: 

− poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem, 
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− wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego, psychospołecznego oraz zapobieganie 
najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży, 

− tworzenie warunków do zdrowego i aktywnego życia osób starszych, 
− tworzenie warunków dla aktywnego życia osób niepełnosprawnych, 
− intensyfikacja zapobiegania próchnicy zębów u dzieci i młodzieży. 

Niezbędne działania ze strony ochrony zdrowia i samorządu terytorialnego: 
− aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań 

na rzecz zdrowia społeczeństwa, 
− poprawa jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa  

i akceptowalności społecznej, w tym przestrzegania praw pacjenta, 
− usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi 

chorobami układu krążenia, udarami mózgowymi, nowotworami, powikłaniami 
cukrzycy, chorobami układu oddechowego oraz chorobami reumatycznymi, szczególnie 
przez działania podstawowej opieki zdrowotnej, 

− zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury 
samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 
Dla poszczególnych celów operacyjnych w ramach Narodowego Programu Zdrowia 

zostały opisane konkretne sposoby realizacji tych założeń mające na celu osiągnięcie korzyści 
zdrowotnych i społecznych. Program zawiera również wykaz instytucji, które są 
odpowiedzialne za nadzór i finansowanie poszczególnych zadań. Wraz z realizacją celów 
operacyjnych oczekuje się wielu korzystnych zmian stanu zdrowia populacji oraz 
zmniejszenie głównych problemów zdrowotnych. 
 
Działalność profilaktyczna 

Profilaktyka jest to szereg działań mających na celu zapobieganie chorobie bądź innemu 
niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem się, poprzez kontrolowanie 
przyczyn i czynników ryzyka. Polega ona na zapobieganiu poważniejszym konsekwencjom 
choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie. Celem profilaktyki jest podjęcie szybkich  
i skutecznych działań przywracających zdrowie, ma ona również na celu zahamowanie 
postępu lub powikłań już istniejącej choroby. Dzięki temu prowadzi do ograniczenia 
niesprawności i inwalidztwa. Istotnym elementem profilaktyki jest także zapobieganie 
powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do 
podwyższania ryzyka choroby. 

Wyróżnia się trzy fazy działalności profilaktycznej: 
1. Profilaktyka I fazy (pierwotna) – opiera się na stworzeniu wzorców zdrowego stylu życia 

i pracy, ich optymalnych warunków, mających na celu zmniejszenie 
prawdopodobieństwa zachorowalności poprzez przeciwstawianie się szkodliwym 
czynnikom wywołującym chorobę. Prewencja częstych chorób i zaburzeń odbywa się 
poprzez: 
− działania przyczynowo-skutkowe: szczepienia ochronne, mineraloterapia, 

witaminoterapia, 
− kontrolę sanitarno-higieniczną środowiska wewnętrznego bytowania, pracy, nauki, 

podejmowanych działań naprawczych, 
− badanie środowiska zewnętrznego: ocena wody, powietrza, gleb, 
− edukację zdrowotną. 

2. Profilaktyka II fazy (wtórna) – polega na powstrzymywaniu wykrytej choroby przy 
pojawieniu się jej pierwszych objawów, tak by nie dopuścić do jej dalszego rozwoju. 
Celem tej fazy jest wykrycie pierwszych symptomów choroby i wczesne rozpoczęcie 
leczenia oraz określenie grup ryzyka. 
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Podstawą działalności profilaktyki II fazy są masowe testy profilaktyczne takie jak: testy 
przesiewowe, powszechne badania lekarskie (bilanse zdrowia), badania okresowe, badania 
kontrolne.  

Test diagnostyczny to dokładnie określona metoda badania poszukiwanego objawu 
choroby lub stanu zagrażającego chorobą. Test ten powinien być: prosty, tani, powtarzalny, 
niekłopotliwy dla osoby badanej, nieinwazyjny, musi mieć krótki czas trwania, wydajny. 
 
Badania przesiewowe 

Przykłady testów: próba tuberkulinowa, badania ostrości wzroku, kliniczne badanie 
gruczołu piersiowego (CBE), mammografia, próby serologiczne (HbsAg, anty-HIV), badanie 
cytologiczne wymazu z pochwy, badanie moczu na zawartość kwasu fenylopirogronowego, 
pomiar stężenia glukozy w surowicy krwi (test doustnego obciążenia glukozą), pomiar BMI, 
wskaźnika Durnina, standaryzowany pomiar ciśnienia krwi, przeglądowe zdjęcie klatki 
piersiowej, badanie kału na obecność krwi utajonej, pomiar FEV1 (jednosekundowej 
natężonej objętości wydechowej płuc). 

 
3. Profilaktyka III fazy (trzeciorzędowa) – polega na zahamowaniu postępów choroby  

i przeciwdziałaniu jej nawrotom oraz zapobieganiu powikłaniom. Działalność jej 
sprowadza się do ograniczenia stopnia niepełnosprawności oraz zapobiegania wtórnemu 
kalectwu społecznemu u dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 

 
4.3.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.  

1. Czym zajmuje się epidemiologia? 
2. Jakie są cele promocji zdrowia? 
3. Jakie są zasady działań promujących zdrowie? 
4. Czym zajmuje się wychowanie zdrowotne? 
5. Czym zajmuje się edukacja zdrowotna? 
6. Jakie są główne cele strategiczne promocji zdrowia wśród społeczeństwa? 
7. Czego dotyczą operacyjne cele Narodowego Programu Zdrowia? 
8. Czym zajmuje się profilaktyka? 
9. Jakie są fazy działalności profilaktycznej? 

 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Dokonaj analizy swojej postawy wobec zasad wychowania zdrowotnego. Określ, które 
z nich wdrażasz, a które pomijasz. Ustal, jaki może mieć to wpływ na stan twojego zdrowia 
w przyszłości.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiedni fragment materiału nauczania w poradniku dla ucznia, 
2) dokonać analizy swojej postawy wobec wychowania zdrowotnego, 
3) określić wpływ wdrażania zasad na stan zdrowia, 
4) wziąć udział w dyskusji, 
5) sformułować wnioski. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– papier formatu A3, 
– pisaki.  

 
Ćwiczenie 2 

Przeanalizuj tryb życia członków swojej rodziny. Ustal, czy jest on prozdrowotny, określ 
program naprawy lub aktywizacji. Sporządź propozycje zaleceń dotyczące diety, aktywności 
fizycznej, badań kontrolnych.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiedni fragment materiału nauczania w poradniku dla ucznia, 
2) przeanalizować tryb życia członków rodziny, 
3) określić program naprawy lub aktywizacji trybu życia, 
4) sformułować wnioski i zaprezentować je na forum grupy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– papier formatu A3, 
– pisaki.  
 
Ćwiczenie 3  

Przeanalizuj zachowania antyzdrowotne swoje i swoich kolegów/koleżanek. Zaplanuj 
dyskusję i przedstaw argumenty na temat wpływu palenia tytoniu i innych nałogów, na stan 
zdrowia. Utwórz plan wspomagający zaprzestanie palenia papierosów, nadużywaniu alkoholu 
i innych szkodliwych substancji.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiedni fragment materiału nauczania w poradniku dla ucznia, 
2) zaplanować dyskusję i argumenty na temat wpływu nałogów na stan zdrowia, 
3) opracować plan wspomagający rezygnację z nałogów, 
4) wziąć udział w dyskusji, 
5) sformułować wnioski. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– papier formatu A3, 
– pisaki.  
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4.3.4. Sprawdzian postępów  
 

Czy potrafisz  
Tak 

 
Nie 

1) wyjaśnić termin „promocja zdrowia”?   
2) wymienić kierunki działań promujących zdrowie?   
3) określić determinanty zdrowia?   
4) rozróżnić pojęcia „edukacja zdrowotna” i „wychowanie 

zdrowotne”?   
5) uzasadnić powody stworzenia Narodowego Programu zdrowia?    
6) wskazać główne cele Narodowego Programu Zdrowia?    
7) wyjaśnić pojęcia „profilaktyka”?   
8) scharakteryzować fazy profilaktyki?   
9) określić w jakich przypadkach stosuje się badania przesiewowe?   
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4.4. Ogólne zasady sanitarno-epidemiologiczne w pracy 
technika masażysty 

 
4.4.1. Materiał nauczania  
 

Zakłady opieki zdrowotnej muszą spełnić szczegółowe wymagania sanitarno-
epidemiologiczne w zależności od typu placówki, specjalności medycznej i formy 
prowadzenia działalności. Szczegółowe rozporządzenia dla szpitali, poradni i gabinetów 
rożnych specjalności są zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 
2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym  
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz. U. z dnia 
24 listopada 2006 r. Nr 213, poz. 1568), na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia  
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2).  

Powyższe przepisy stwierdzają, że: 
„Pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym, odpowiednio do rodzaju zakładu opieki zdrowotnej, 
wymaganiom określonym w rozdziałach 2–6.” 

Ponadto, gabinet technika masażysty musi spełniać szereg wymogów określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 21.09.1992 roku. 
1. Pomieszczenie do masażu powinno znajdować się na parterze bądź na piętrze (z windą 

dla osób niepełnosprawnych) oraz mieć od co najmniej 12 m2 do 15 m2 powierzchni.  
2. Zaleca się, aby gabinet był suchy, miał dobrą wentylację oraz powinien posiadać 

dostateczne oświetlenie naturalne (okna otwierane) i sztuczne (lampy).  
3. Wskaźnik oświetlenia dziennego to powierzchnia okien w gabinecie wynosząca 10% 

powierzchni podłogi, natomiast najmniejsza wielkość oświetlenia sztucznego na 
wysokości 0,8 m nad podłogą wynosi 75 luksów (dla oświetlenia luminescencyjnego 
150).  

4. Standardem każdego pomieszczenia powinno być zaopatrzenie w podstawowe media: 
instalacja elektryczna, grzewcza, kanalizacyjna i wodociągowa (dostęp do wody zimnej  
i ciepłej).  

5. Ściany powinny być gładkie, łatwozmywalne i pomalowane (farbą olejną lub klejową) na 
kolory pastelowe. W przypadku podłogi należy użyć wykładzin podłogowych odpornych 
na działanie środków czyszczących i dezynfekujących.  

6. Optymalna temperatura pomieszczeń to 22–24°C.  
7. Bardzo ważna jest wentylacja mechaniczna, zapewniająca dwukrotny nawiew  

i trzykrotny wywiew przez godzinę oraz wilgotność względna wynosząca 40–60%. 
Podstawowym wyposażeniem każdego gabinetu masażu są:  

– stół do masażu umożliwiający pacjentowi rozluźnienie mięśni podczas wykonywanych 
zabiegów. Lokalizacja musi zapewnić swobodny dostęp do pacjenta ze wszystkich stron, 
dlatego najczęściej stół umieszczony jest w centralnym miejscu pomieszczenia. 
Wysokość stołu powinna być regulowana (ręcznie bądź elektrycznie), tak aby 
dostosować ją do wzrostu masażysty i prawidłowych warunków jego pracy. Blat stołu 
powinien być sztywny i pokryty łatwo zmywalnym materiałem. Jego wymiary to  
80x200 cm. W celu wygodniejszego ułożenia pacjenta można regulować wysokość 
zagłówka, 

– kilka sztuk różnego kształtu wałków i poduszek z gąbki, które umożliwiają uniesienie 
określonych części ciała bądź zmniejszają częściowo napięcie mięśniowe, 

– szafa na czyste prześcieradła, balsamy, talk, oliwki, maści rozgrzewające, 
przeciwbólowe, chusteczki higieniczne oraz środki opatrunkowe, 
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– pojemnik na zużytą bieliznę,  
– lampa Sollux służąca do rozgrzania masowanej okolicy ciała, 
– parawan, 
– biurko, w którym przechowuje się niezbędną dokumentację zabiegową pacjentów oraz 

taboret z regulowaną wysokością, 
– wieszak i krzesło, 
– umywalka, ręcznik, pojemnik z płynem dezynfekującym do rąk i mydło. 

Higiena pracy technika masażysty 
Praca technika masażysty wymaga nie tylko pełnej sprawności psychoruchowej, ale 

również wysokiej kultury osobistej. Powinien on być wyrozumiały, cierpliwy, skupiony na 
wykonywanych czynnościach oraz taktowny. Nieodzowną częścią pracy masażysty jest 
zachowanie prawidłowej higieny osobistej.   

Higiena osobista jest to szereg czynności najczęściej kojarzonych z regularnym myciem 
ciała z użyciem mydła i detergentów, regularną zmianą i praniem odzieży oraz bezpośrednim 
unikaniem zabrudzenia. Dłonie masażysty, jako narzędzie pracy, powinny być czyste, suche, 
bez zranień i biżuterii, a paznokcie krótko obcięte. Przed i po każdym zabiegu masażysta jest 
zobowiązany do mycia rąk wodą z mydłem i ich dokładnego wytarcia. Ręce okresowo 
powinny być dezynfekowane oraz natłuszczane. Istotnym elementem jest również strój 
masażysty, który powinien być wygodny, tak, aby nie ograniczać jego ruchów oraz stabilne 
obuwie. Ubranie powinno być czyste i schludne (koszule, bluzy z krótkimi rękawami). 

Masażysta podczas wykonywanego zabiegu powinien przyjąć wygodną postawę, 
zapewniającą rozluźnienie swoich mięśni (miednica lekko obniżona, kręgosłup 
wyprostowany, unikać pochylania się i pracy jedną ręką). Ruchy w trakcie pracy powinny być 
spokojne, płynne oraz skoordynowane. 

Na bezpieczeństwo pracy technika masażysty ma również wpływ stan skóry pacjenta. 
Skóra masowanej części ciała przed zabiegiem powinna być umyta, czysta i sucha. 

Nie mogą na niej występować: 
− zmiany ropne, dermatozy, niegojące się rany, czyraki, rany, 
− nowotwory skóry, zapalenie żył, żylaki,  
− stany krwotoczne pochodzenia naczyniowego,   
− choroby weneryczne. 
 
Zasady aseptyki i antyseptyki w pracy technika masażysty  

W wielu dziedzinach medycyny, jak i również pracy technika masażysty istotne jest 
przeprowadzanie zabiegów mających na celu maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa pracy 
poprzez usuwanie szkodliwych drobnoustrojów. Uzyskuje się to poprzez stosowanie 
następujących metod:  
− aseptyka to postępowanie mające na celu dążenie do jałowości bakteriologicznej 

pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu 
niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska, np.: otwartej rany 
operacyjnej, 

− dezynfekcja (odkażanie) to postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie 
liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale. Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne 
mikroorganizmów, a nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. Zdezynfekowany 
materiał nie musi być jałowy. Czynnikami dezynfekcyjnymi są: środki chemiczne, 
termiczne, chemiczno-termiczne oraz promieniowanie nadfioletowe, 

− antyseptyka to postępowanie odkażające, mające na celu niszczenie drobnoustrojów na 
skórze, błonach śluzowych, w zakażonych ranach. W przeciwieństwie do dezynfekcji, 
antyseptyka nie dotyczy odkażania przedmiotów. Działanie to polega na stosowaniu 
antyseptyków w odpowiednich stężeniach, czyli takich, które są nie szkodliwe dla 
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organizmu. Są to związki chemiczne, które mają za zadanie zabić lub zahamować wzrost 
drobnoustrojów chorobotwórczych. Należą do nich: kwas borny, środki utleniające (woda 
utleniona, chloramina T, nadmanganian potasowy, jodyna, ozon), sole metali ciężkich 
(azotan i białczan srebra, mertiolat), związki bizmutu i barwniki (riwanol, błękit 
metylowy), 

− wyjaławianie to jednostkowy proces technologiczny polegający na zniszczeniu 
wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych form mikroorganizmów. 
Sterylizacji można dokonać mechanicznie, fizycznie, bądź chemicznie, najczęściej używa 
się metod fizycznych. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy, jeśli nie 
zawiera żadnych żywych drobnoustrojów (także wirusów) oraz ich form 
przetrwalnikowych. Wśród metod wyjaławiania wyróżnia się metody fizyczne 
(wyjaławianie ciepłem, promieniami jonizującymi lub UV, ultradźwiękami), metody 
mechaniczne (filtracja) oraz metody chemiczne. 
Zgodnie z założeniami aseptyki i antyseptyki masażysta powinien przed każdym 

zabiegiem dokładnie umyć ręce (mydło z ciepłą wodą), osuszyć i zdezynfekować oraz 
stosować czysty fartuch i obuwie ochronne. Czynność mycia rąk powinna być powtarzana 
przed i po każdym zabiegu. Stół do masażu musi być odpowiednio umyty i wysterylizowany. 
W celu utrzymania czystości gabinetu zaleca się stosowanie środków do dezynfekcji 
powierzchni i lamp bakteriobójczych. 

Schemat mycia i odkażania rąk polega na: 
1) umyciu rąk, które zaczyna się od użycia wody i środka myjącego (mydło w płynie,  

od 3 do 5 ml), 
2) osuszeniu rąk papierowym ręcznikiem,  
3) wtarciu w dłonie alkoholowego środka odkażającego. 

Wyżej wymienione czynności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz 
zapobieganie zakażeniom. 
 
Postępowanie z odpadami medycznymi 

Zgodnie ustawą do odpadów medycznych zalicza się odpady powstające w związku  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, takie jak zużyte materiały opatrunkowe, zużyty sprzęt 
jednorazowego użytku, zużyte narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, kultury bakteryjne, tkanka 
pooperacyjna, preparaty aktywne biologicznie np. szczepionki i inne materiały podejrzane  
o kontakt z materiałem zakaźnym.  

Odpady medyczne obejmują odpady niebezpieczne, czyli te, które mogą wywołać 
choroby u ludzi i zwierząt oraz pozostałe odpady powstałe przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych. Ze względu na zróżnicowane własności niebezpiecznych odpadów 
medycznych, można dokonać ich podziału uwzględniając rodzaj zagrożenia, jakie stwarzają 
dla ludzi, zwierząt i środowiska.  

Niebezpieczne odpady medyczne specyficzne (zakaźne) – wszystkie odpady 
niebezpieczne, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne 
formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo, lub co do których 
istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.  

Niebezpieczne odpady medyczne specjalne (niezakaźne) – wszystkie odpady 
niebezpieczne, które zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo, lub co do których 
istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi  
i zwierząt. 

Unieszkodliwianie odpadów – zgodnie z ustawą wszystkie odpady medyczne powinny 
być segregowane w miejscach ich powstawania na odpady specyficzne, specjalne i pozostałe. 
Odpady te podlegają dalszej segregacji uwzględniającej ich rodzaj, charakterystykę oraz 
sposób zagospodarowania. W przypadkach, gdy przewiduje się stosowanie tej samej metody 
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unieszkodliwiania dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych o różnej 
charakterystyce.  

Odpady zakaźne, za wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, powinny być 
zbierane w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia, 
gwarantujących odpowiednie zabezpieczenie życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 
Przedmioty o ostrych końcach i krawędziach powinny być zbierane w sztywnych, odpornych 
na przebicie pojemnikach. Pojemniki lub worki powinny znajdować się w miejscach 
powstawania odpadów. Worki jednorazowego użycia powinny być umieszczane na stelażach 
lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia) w taki sposób, aby 
ich górna, wywinięta na ok. 20 cm, krawędź nie uległa skażeniu. Po napełnieniu worka lub 
pojemnika do 2/3 objętości należy go zamknąć i przekazać do unieszkodliwienia. Pojemniki 
lub worki na odpady należy wymieniać na nowe nie rzadziej niż jeden raz dziennie. 
Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego 
użycia. Każdy pojemnik lub worek jednorazowego użycia powinien posiadać widoczne 
oznakowanie. Zaleca się stosowanie jednego odrębnego koloru worków i pojemników dla 
każdego rodzaju odpadów. 

Transport wewnątrzzakładowy odpadów medycznych z miejsca powstawania do 
miejsca przechowywania, unieszkodliwiania lub odbioru powinien odbywać się w sposób 
gwarantujący maksymalne bezpieczeństwo. Worki jednorazowego użycia zawierające odpady 
medyczne powinny być transportowane w specjalnie przeznaczonych do tego sztywnych 
pojemnikach wielokrotnego lub jednorazowego użycia lub na specjalnie przeznaczonych do 
tego celu wózkach. Wózki oraz pojemniki wielokrotnego użycia należy dezynfekować i umyć 
po każdym użyciu oraz przechowywać w specjalnie wydzielonym do tego celu miejscu.  

Przechowywanie – na terenie zakładu udzielającego świadczeń zdrowotnych odpady 
medyczne powinny być przechowywane poza miejscem ich powstania, w odpowiednio 
przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Czas przechowywania odpadów specyficznych 
nie może przekraczać 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze wyższej niż 10°C. 
W temperaturze poniżej 10°C, odpady specyficzne mogą być przechowywane tak długo jak 
pozwala na to ich rodzaj, ale nie dłużej niż 14 dni. 

Zadania technika masażysty w zakresie promocji zdrowia:  
1) informowanie pacjenta o przyjmowaniu właściwej postawy ciała podczas codziennych 

czynności takich jak: stanie, siedzenie, odpowiednie wstawanie z łóżka, pochylanie, 
chodzenie, 

2) informowanie pacjenta o sposobie podnoszenia ciężarów i wykonywaniu prac 
domowych, 

3) proponowanie zestawu ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu (instruktaż), 
4) zobrazowanie czynności właściwych dla jego sytuacji zdrowotnej, które mają na celu 

zmniejszenie dolegliwości, 
5) zobrazowanie czynności niewłaściwych dla jego sytuacji zdrowotnej, które zwiększają 

jego dolegliwości, 
6) promocja zdrowego trybu życia w środowisku zawodowym i prywatnym, 
7) popularyzowanie aktywności fizycznej i uprawiania sportu rekreacyjnego, szczególnie 

wśród dzieci i młodzieży oraz osób starszych. 
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4.4.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.  

1. Czym zajmuje się epidemiologia? 
2. Które przepisy zawierają informacje o warunkach sanitarnych i fachowych 

obowiązujących w poszczególnych typach placówek opieki zdrowotnej? 
3. Który przepis zawiera szczegółowe warunki sanitarno-higieniczne obowiązujące  

w gabinetach masażu? 
4. Jakie są wymogi dotyczące oświetlenia sztucznego i naturalnego w gabinetach masażu? 
5. Jakie są elementy podstawowego wyposażenia gabinetu masażu? 
6. Jakie cechy osobowości powinien prezentować masażysta w relacji z pacjentem? 
7. Jakie są zasady higieny osobistej masażysty w miejscu pracy? 
8. Jaka powinna być prawidłowa postawa masażysty w trakcie wykonywania masażu? 
9. Jakie zabiegi pozwalają usunąć szkodliwe drobnoustroje? 
10. Jakie są rodzaje odpadów medycznych? 
11. Jakie są procedury postępowania z odpadami medycznymi? 

 
4.4.3. Ćwiczenia  

 
Ćwiczenie 1  

Opracuj listę wymagań, jakie powinno spełniać pomieszczenie przeznaczone na 
samodzielny gabinet masażu, zlokalizowany poza większym zakładem opieki zdrowotnej. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiedni fragment materiału nauczania w poradniku dla ucznia, 
2) opracować listę wymagań,  
3) porównać swoją pracę z pracą innych uczniów, 
4) zaprezentować listę na forum grupy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia,  
– materiały do pisania, 
– papier formatu A3. 
 
Ćwiczenie 2  

Scharakteryzuj ergonomiczne stanowisko pracy w gabinecie masażu. Zaprezentuj 
prawidłową postawę. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady ergonomiczne stanowiska prac w gabinecie masażu, 
2) wskazać części ciała masażysty narażone na niebezpieczeństwa, 
3) zaprezentować prawidłową postawę. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– wyposażenie gabinetu masażu z profesjonalnym stołem. 
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Ćwiczenie 3  
Opracuj instrukcję postępowania z odpadami medycznymi i innymi, które powstają 

w wyniku pracy wykonywanej w samodzielnym, małym gabinecie masażu umiejscowionym 
w wydzielonej części prywatnego mieszkania. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiedni fragment materiału nauczania w poradniku dla ucznia, 
2) przeanalizować treść odpowiednich przepisów prawnych, 
3) sporządzić instrukcję, 
5) przedstawić i przeanalizować efekt pracy w grupie. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy:  

– rozporządzenie w sprawie postępowania z odpadami medycznymi, 
– poradnik dla ucznia, 
– papier A4, 
– pisaki. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) znaleźć przepisy dotyczące zasad higieniczno-sanitarnych 

w gabinetach masażu?   
2) zinterpretować zasady dotyczące pomieszczenia dla gabinetu 

masażu?   
3) opisać jakie wymagania powinien spełniać stół do masażu i jego 

lokalizacja w gabinecie?   
4) wyjaśnić zasady higieny osobistej masażysty w czasie wykonywania 

pracy?   
5) wyjaśnić pojecie „antyseptyka”?   
6) wyjaśnić pojecie „aseptyka”?    
7) wyjaśnić pojęcie „dezynfekcja”?   
8) wyjaśnić proces wyjaławiania?   
9) określić zasady mycia i odkażania rąk?   
10) określić zasady postępowania z odpadami medycznymi?    
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  5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż rozwiązanie 

zadania na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 

 
Powodzenia! 

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH  
 
1. Medycyna zapobiegawcza jest 

a) istotnym narzędziem realizacji założeń zdrowia publicznego. 
b) działem fizjologii człowieka. 
c) nauką zajmującą się leczeniem uzależnień. 
d) inną nazwą dla wychowania zdrowotnego.  

 
2. Profilaktyka i promocja zdrowia 

a) są tą samą dziedziną nauki.  
b) są synonimami. 
c) dotyczą zdrowia lub choroby. 
d) nie dotyczą pacjentów. 
 

3. Do środowiska indywidualnego jednostki nie zalicza się 
a) środowiska społecznego. 
b) czynników związanych z pozycją społeczno-zawodową. 
c) zachowań o znaczeniu zdrowotnym. 
d) czynników wpływających na zachowania o znaczeniu zdrowotnym. 

 
4. Zaburzenie erytropoezy może być spowodowane 

a) niskim stężeniem fluoru w pożywieniu. 
b) promieniowaniem UV. 
c) długotrwałym działaniem pola magnetycznego. 
d) hałasem poniżej 30 dB. 
 

5. Nauką zajmującą się badaniem zaburzeń zdrowia populacji jest 
a) epidemiologia. 
b) edukacja zdrowotna. 
c) wychowanie zdrowotne. 
d) promocja zdrowia. 
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6. Pandemia to 
a) nagłe rozprzestrzenianie się choroby na określonym terenie. 
b) pojedyncze, powtarzające się z różną częstością zachorowania na określone choroby. 
c) nauka zajmująca się szerzeniem się chorób zakaźnych. 
d) pojawienie się zachorowań w skali globalnej. 

 
7. Łańcuch epidemiologiczny obrazuje 

a) niewydolność układów organizmu człowieka. 
b) etapy szerzenia się procesu zakażenia. 
c) zakażenia nabyte podczas pobytu w szpitalu. 
d) środowisko bytowania czynnika etiologicznego. 
 

8. Zakażenie endogenne jest wywołane przez 
a) kontakt z personelem medycznym. 
b) zakażone preparaty lecznicze. 
c) translokację flory fizjologicznej. 
d) transfuzje krwi. 

 
9. Zakażenia szpitalne dotyczą 

a) tylko pacjentów. 
b) tylko personelu. 
c) pacjentów i personelu. 
d) pacjentów, personelu i innych osób przebywających w szpitalu. 
 

10. Uzależnienie od alkoholu i/lub narkotyków 
a) jest czynnikiem usposabiającym do zakażeń szpitalnych. 
b) jest bez wpływu na zakażenia szpitalne. 
c) wywołuje choroby zakaźne. 
d) jest źródłem zakażenia. 
 

11. Cewnikowanie pęcherza 
a) nie zwiększa ryzyka zakażeń układu moczowego. 
b) stanowi 40% zakażeń układu moczowego. 
c) jest najczęstszym źródłem zakażeń szpitalnych układu moczowego. 
d) stanowi 10% zakażeń układu moczowego. 
 

12. Promocja zdrowia 
a) jest zadaniem ogólnospołecznym. 
b) jest zadaniem wyłącznie władz.  
c) dotyczy wyłącznie personelu medycznego. 
d) dotyczy wyłącznie pojedynczych osób. 
 

13. Edukacja zdrowotna 
a) jest tym samym co wychowanie zdrowotne. 
b) dotyczy wyłącznie młodzieży szkolnej. 
c) jest procesem dotyczącym całego społeczeństwa. 
d) dotyczy wyłącznie środowisk patologicznych. 
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14. Celem II fazy profilaktyki jest 
a) stworzenie wzorców zdrowego stylu i pracy. 
b) zahamowanie postępów choroby.  
c) przeciwdziałanie nawrotom choroby i zapobieganie powikłaniom. 
d) wczesne wykrycie choroby i jej leczenie. 
 

15. Wyposażenie gabinetu technika masażysty 
a) może być dowolne. 
b) musi być zgodne z przepisami. 
c) może być zgodne z przepisami. 
d) musi zawierać lampy opalające. 
 

16. Wskaźnik oświetlenia dziennego w gabinecie masażu 
a) wynosi zawsze 75 Lux. 
b) stanowi 10% powierzchni podłogi. 
c) jest stosunkiem powierzchni okien do powierzchni podłogi. 
d) zależy od upodobań pacjentów. 

 
17. Pacjent z żylakami podudzi 

a) powinien być intensywnie masowany. 
b) nie powinien być masowany. 
c) powinien być masowany w obrębie zmian chorobowych. 
d) powinien być masowany z pominięciem żylaków. 
 

18. Dążeniem do jałowości jest 
a) aseptyka. 
b) antyseptyka. 
c) odkażanie. 
d) wyjaławianie. 

 
19. Antyseptyka jest przeprowadzana na 

a) skórze człowieka. 
b) przedmiotach. 
c) sprzętach i urządzeniach. 
d) dowolnym obszarze. 
 

20. Promocja zdrowia 
a) jest jednym z zadań technika masażysty. 
b) nie dotyczy pracy w gabinecie masażu. 
c) nie ma związku z pracą masażysty. 
d) jest obowiązkiem masażysty, o ile pracodawca to zlecił. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko............................................................................... 
 
Prowadzenie promocji zdrowia i profilaktyki 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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