
Temat: Choroba- zaburzenie homeostazy.

1. Zdrowie i choroba

Zdrowie to stan, kiedy człowiek nie odczuwa żadnych dolegliwości, a jego organizm 
znajduje się w równowadze. O zdrowiu można mówić wtedy, gdy dobre samopoczucie 
dotyczy zarówno stanu fizycznego, jak i psychiki oraz relacji z innymi ludźmi. Zatem zdrowie 
to poczucie komfortu w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Stan zdrowia wiąże się z 
prawidłowym funkcjonowaniem narządów i właściwym przebiegiem procesów życiowych, 
możliwością jasnego myślenia, uczenia się i rozwoju umysłowego, zdolnością kontrolowania
swoich emocji i radzenia sobie w sytuacjach napięcia. Objawem zdrowia jest też dobre 
funkcjonowanie w społeczeństwie – posiadanie przyjaciół, gotowość do nawiązywania 
kontaktów i współpracy z innymi ludźmi, odpowiedzialne pełnienie różnych funkcji 
społecznych. Za rodzaj zdrowia uważa się również zdrowie duchowe, czyli poczucie 
wewnętrznego spokoju i zgody z samym sobą, wynikające z życia według określonych zasad 
i przekonań moralnych lub religijnych.

Choroba jest zaburzeniem pełni zdrowia. Wiąże się z nieprawidłowościami w budowie
lub funkcjonowaniu organizmu człowieka. Często jest reakcją organizmu na działanie 
czynników środowiska nazywanych czynnikami chorobotwórczymi lub patogenami. Wśród 
chorób wyróżnia się m.in. łatwo rozprzestrzeniające się choroby zakaźne i pasożytnicze oraz
niezakaźne – choroby genetyczne, nowotworowe, alergiczne oraz psychiczne.

      



2. Ruch to zdrowie

       



3. Przykłady chorób wywołanych przez różne czynniki chorobotwórcze

 



4. Źródła i drogi szerzenia się chorób zakaźnych i pasożytniczych

Czynniki chorobotwórcze mogą wnikać do organizmu przez otwory ciała, błonę śluzową, 
miejsca zranienia. Zarazki trafiają w te miejsca różnymi drogami. Licznymi chorobami 
można się zarazić drogą oddechową przez powietrze. Kichające i kaszlące chore osoby 
rozpylają miliony kropelek śliny i śluzu z chorobotwórczymi drobnoustrojami, które 
wdychane są przez ludzi zdrowych. Zakażenia tego typu nazywane są zakażeniami 
kropelkowymi. W ten sposób roznoszą się: grypa, gruźlica, ospa, odra, błonica. Możliwość 
zarażenia się tymi chorobami rośnie wraz ze wzrostem zagęszczenia zbiorowisk ludzkich. 
Dlatego bardzo często epidemie chorób przenoszonych kropelkowo występują w 
przedszkolach i szkołach.

Inną drogą szerzenia się chorób jest droga pokarmowa. Pokarm i woda spożywane przez 
człowieka mogą zawierać wirusy, chorobotwórcze bakterie, pierwotniaki lub jaja 
pasożytniczych robaków. Tak roznoszą się: gruźlica, dur brzuszny, wirusowe zapalenie 
wątroby typu A, glistnica, zatrucia pokarmowe. Choroby te nazywane są niekiedy 
chorobami brudnych rąk, ponieważ przyczyną ich szerzenia się jest brak higieny 
przygotowywania i spożywania posiłków.



Czynniki zakaźne mogą dostawać się do organizmu także przez zranioną skórę. Niesterylna 
strzykawka czy narzędzie do tatuażu grozi przeniesieniem tak groźnych chorób, jak 
wirusowe zapalenie wątroby typu B i C czy zakażenie wirusem HIV. Wraz z glebą do rany 
mogą się dostać bakterie tężca. W niektórych przypadkach patogeny wnikają nawet przez 
nieuszkodzoną skórę. Podanie ręki choremu na świerzb grozi zarażeniem się tym pasożytem

W wyniku kontaktów płciowych przez błony śluzowe narządów rozrodczych przenikają 
bakterie kiły i rzeżączki, rozprzestrzeniają się pierwotniaki, jak rzęsistek pochwowy, a także 
wirusy HBV i HCV wywołujące wirusowe zapalenia wątroby, wirus brodawczaka ludzkiego 
HPV oraz wirus HIV.

W rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych dużą rolę odgrywają zwierzęta. Muchy mogą 
przenosić zarazki duru brzusznego, gruźlicy, włosogłówki z miejsc skażonych, jakim są 
nieszczelne szamba, brudne ubikacje, skażona gleba. Niektóre kleszcze przenoszą groźną i 
trudną do wyleczenia chorobę – boreliozę. Groźne dla człowieka może być ugryzienie przez 
zwierzę chore na wściekliznę.

Zakażony człowiek lub zwierzę, w którym patogeny się namnażają, staje się źródłem 
zakażenia. Szczególnym rodzajem źródła zakażenia są nosiciele. Są to ludzie bądź zwierzęta, 
u których mimo obecności czynnika zakaźnego w organizmie nie obserwuje się objawów 
choroby.

5. Profilaktyka chorób zakaźnych

Najważniejszym elementem profilaktyki zdrowotnej jest unikanie czynników 
chorobotwórczych, przestrzeganie zasad higieny, utrwalanie zasad zdrowego stylu życia 
oraz ich propagowanie. Profilaktyka zdrowotna to wszystkie działania, które mają na celu 
zapobieganie chorobom. Składa się na nią wczesne wykrycie choroby, jej leczenie i 
ograniczenie powikłań.

Jedną z podstawowych metod w profilaktyce zdrowotnej stanowią szczepienia ochronne. 
Ich głównym celem jest mobilizacja układu odpornościowego do wytworzenia odpowiedniej
ilości przeciwciał, które będą w stanie obronić organizm w razie zakażenia. Szczepienia 
stosuje się przeciw takim chorobom bakteryjnym, jak gruźlica, tężec, lub chorobom 
wirusowym – różyczce, WZW B, chorobie HeinegoMedina. Wciąż jest jeszcze wiele chorób, 
przeciw którym nie ma szczepionek. Zdarza się również, że mimo zastosowania szczepienia 
choroba pojawia się, jednak prawie zawsze jej przebieg jest łagodniejszy niż w przypadku 
osób nieszczepionych, oraz nie towarzyszą jej groźne dla zdrowia i życia powikłania.



W dzisiejszej notatce uwzględnijcie:

1. Zdrowie- definicja

2. Drogi przenoszenia chorób- wymienić

3. Ruch to zdrowie – co przez to rozumiesz?


