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ZDROWIE
To pierwsza i najważniejsza rzecz, której życzymy sobie i bliskim.
Ale czym tak właściwie jest owo ZDROWIE?
Czy to tylko brak choroby?
Jak wskazuje WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), czyli najważniejsza międzynarodowa
instytucja zajmująca się opieką zdrowotną:

ZDROWIE to dobrostan, który możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy zadbamy
o wszystkie jego aspekty: fizyczny, psychiczny i społeczny.
Wniosek? Dobrego samopoczucia nie zapewni nam jedynie brak chorób
czy dokuczającego bólu.

Ale jak osiągnąć taki
dobrostan?!
Dbanie o zdrowie nie musi być trudne, jeśli skupimy się na
zapobieganiu możliwym dolegliwościom.
Wystarczy, że zapamiętasz kilka bardzo ważnych zasad!
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Jedz regularnie 5 posiłków i pamiętaj
o częstym piciu wody oraz myj zęby
po jedzeniu.

Jedz różnorodne warzywa
i owoce jak najczęściej i w jak
największej ilości.
Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza
pełnoziarniste.

Pij co najmniej 1 szklankę mleka codziennie
(możesz ją zastąpić jogurtem naturalnym,
kefirem i – częściowo – serem).

Jedz chude mięso, ryby, jaja, nasiona roślin
strączkowych oraz wybieraj tłuszcze
roślinne zamiast zwierzęcych.
Nie spożywaj słodkich napojów oraz
słodyczy (zastępuj je owocami
i orzechami).
Nie dosalaj potraw, ogranicz słone
przekąski i produkty typu fast-food.

Bądź aktywny fizycznie co najmniej godzinę
dziennie! (ograniczaj oglądanie telewizji,
korzystanie z komputera i innych urządzeń
elektronicznych do max. 2 godz.).

Spędzaj dużo czasu
na świeżym powietrzu.
Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć.

Dbaj o swoją higienę, po każdorazowym
korzystaniu z toalety myj ręce.

Przestrzeganie tych kilku prostych zasad pomoże ci zadbać
o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie.
Ale wspólnie możemy zrobić jeszcze
więcej.
Możemy zadbać o zdrowie całego
społeczeństwa.
Zadbajmy także o naszą planetę, bo
NASZA PLANETA TO NASZE
ZDROWIE!

Światowy Dzień Zdrowia 2022

Światowy Dzień Zdrowia to święto ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 r. Jego celem jest zwrócenie szczególnej
uwagi na najbardziej zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.
Tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Zdrowia jest:

"NASZA PLANETA, NASZE ZDROWIE"

Najważniejsze przesłania
Światowego Dnia Zdrowia:
Nasza planeta, nasze Zdrowie dbajmy o czystość naszego powietrza,
wody i jedzenia.
Dlaczego?
Zanieczyszczenie powietrza co minutę zabija 13 osób
z powodu raka płuc, chorób serca i udarów. Musimy
zaprzestać spalania paliw kopalnianych, takich jak ropa
naftowa, węgiel i gaz ziemny.
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Działalność człowieka stopniowo wpływa na klimat
Ziemi, ponieważ prowadzi do powstania ogromnych
ilości gazów cieplarnianych, oprócz tych, które
naturalnie występują w atmosferze.
Te dodatkowe gazy pochodzą głównie ze spalania paliw
kopalnych w celu produkcji energii, a także z innych
rodzajów działalności, np. wycinanie lasów deszczowych,
rolnictwo, hodowla zwierząt i wyrób chemikaliów.

Gazem cieplarnianym najczęściej wytwarzanym w wyniku
działalności człowieka jest dwutlenek węgla (CO2).
Te dodatkowe gazy zwiększają efekt cieplarniany w
atmosferze naszej planety, co sprawia, że temperatura
na Ziemi rośnie w niespotykanym dotąd tempie, a klimat
ulega istotnym zmianom.

Zmiana klimatu stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, powodując choroby, takie
jak rak, astma, choroby serca i choroby przenoszone przez komary, takie jak denga.
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Woda pokrywa ponad 70%
powierzchni Ziemi.
Życie na Ziemi miało swój
początek w wodzie, więc
nie jest zaskoczeniem,
że wszystkie organizmy
żyjące na naszej błękitnej
planecie potrzebują wody.

Jednak na przestrzeni
ostatnich dwóch wieków woda
stała się docelowym
zbiornikiem dla licznych
zanieczyszczeń.
Są to zanieczyszczenia
pochodzące ze ścieków,
ze spływów z terenów
przemysłowych, rolniczych
oraz wysypiska śmieci.
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W rzeczywistości woda
pełni różne funkcje: jest
podstawową potrzebą,
domem, zasobem
lokalnym i globalnym,
korytarzem
transportowym
i regulatorem klimatu.

2 miliardom ludzi na
całym świecie brakuje
bezpiecznej wody
pitnej. Chroń źródła
wody, zapobiegając
przedostawaniu się
ścieków, odpadów i
chemikaliów do naszych
jezior, rzek lub wód
gruntowych.

powietrze
Tlenki azotu
Tlenki azotu to jedne z najbardziej
niebezpiecznych składników smogu.
Ich toksyczność jest wielokrotnie większa
w porównaniu do tlenku węgla czy dwutlenku
siarki. Szczególnie groźny dla zdrowia człowieka
jest dwutlenek azotu (NO2) - to gaz, który cechuje
się ostrym zapachem oraz specyficznym
brunatnym zabarwieniem. To właśnie za jego
sprawą smog przyjmuje nieestetyczne, brązowe
zabarwienie.

Działalność człowieka
a powstawanie tlenków azotu
Tlenki azotu wchodzące w skład
smogu powstają zwłaszcza na skutek
przedostawania się do atmosfery spalin
samochodowych, a także toksyn
emitowanych przez zakłady
przemysłowe oraz związanych
ze stosowaniem nawozów sztucznych.
Zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu może nasilać
choroby układu oddechowego, zwłaszcza astmę.
Dobrze zaplanowane systemy transportu
publicznego, w tym bezpieczne chodzenie i jazda na
rowerze, mogą poprawić jakość powietrza, złagodzić
zmiany klimatyczne i zapewnić dodatkowe korzyści
zdrowotne.

I jeszcze jedna istotna kwestia...

palenie tytoniu
Tytoń zabija ponad 8 milionów ludzi każdego roku i jest bardzo
uzależniający. Jest głównym czynnikiem ryzyka raka, chorób
serca i płuc. Każdego roku ścina się 600 milionów drzew,
aby wyprodukować 6 bilionów papierosów, co zmniejsza ilość
czystego powietrza, którym oddychamy.

Nie dla tytoniu!

Jak zatem wspólnie możemy
pomóc NASZEJ PLANECIE?
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Rower lub komunikacja miejska zamiast samochodu!
2. Segregacja odpadów
Segreguj śmieci!
Ograniczaj ilość odpadów!
NIE PAL ICH!

3. Dobry piec i dobre "paliwo"

Przypomnij dorosłym, że warto posiadać ekologiczny piec, który nie jest aż tak szkodliwy. Należy zwracać uwagę na to co się
do niego wkłada. Nie mogą być to śmieci, plastik czy inne szkodliwe materiały.

4. Racjonalne zużywanie prądu i wody :
zakręć wodę, która leje się bez sensu, weź prysznic zamiast kąpieli w wannie,
gaś światło w pokoju, w którym nikt nie przebywa.

5. Troska o zieleń w najbliższej okolicy
Sadź rośliny! Chroń drzewa i krzewy!

ŻYJ EKOLOGICZNIE!
DBAJ O ZDROWIE SWOJE I INNYCH!

