
CHOROBY CYWILIZACYJNE 
XXI WIEKU

Kochani Bursowicze, chciałabym zachęcid Was do zgłębienia się w temat ważny,
aczkolwiek trudny, tym bardziej, że obecnie zmagamy się wszyscy z pandemią.

Jednakże temat „Choroby cywilizacyjne XXI wieku”,
który dziś poruszam, uważam za równie istotny.

Z tego względu bardzo Was proszę o odtworzenie przygotowanej przeze mnie prezentacji. 

Jak zawsze mile widziane są wszelkie Wasze komentarze i refleksje. 

Dziękuję 



NAZYWANE SĄ EPIDEMIĄ XXI WIEKU. 

Rozprzestrzeniają się globalnie, są niezakaźne, a mimo to
prowadzą do niepełnosprawności i w ponad 80% doprowadzają

do przedwczesnych zgonów.

CHOROBY CYWILIZACYJNE 
XXI WIEKU



CHOROBY 
CYWILIZACYJNE
to inaczej choroby 
społeczne, których 
źródłem nie jest 
zakażenie a szybki rozwój 
cywilizacji. Choroby 
cywilizacyjne występują 
globalnie, zarówno w 
społeczeostwach 
wysokorozwiniętych,
jak i rozwijających się.



Przyjrzyjmy się chorobom cywilizacyjnym 
poprzez odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Jakie są przyczyny takich chorób?

2. Jakie są najbardziej groźne i powszechne
z chorób cywilizacyjnych?

3. Jak leczyd takie choroby?

4. Jaką możemy stosowad profilaktykę,
by zapobiec wystąpieniu tym chorobom?



1. Przyczyny chorób cywilizacyjnych:

• Bezpośrednie - brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia, 
zła dieta (monotonna, źle zbilansowana: bogata w energię, 
cukry, tłuszcze zwierzęce, sól, produkty wysoko 
przetworzone), nadużywanie alkoholu i kawy, palenie 
papierosów, a także brak odpoczynku, permanentny stres, 
wszechobecna kultura masowa, postęp technologiczny.

• Pośrednie - to te, przed którymi człowiek nie może się 
obronid: galopujące uprzemysłowienie, zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego (zanieczyszczenia powietrza, gleby, 
wody), hałas, promieniowanie jonizujące i inne.



W dzisiejszych czasach 
uprzemysłowienie stanowi duży 
problem dla różnych dziedzin 
życia codziennego.
Zanieczyszczamy środowisko 
naturalne i jemy wysoko 
przetworzone jedzenie.
Spożywamy za mało błonnika,
za dużo w naszej diecie jest 
cukrów, a za mało owoców
i warzyw.
W produkcji stawiamy na ilośd,
nie na jakośd, przez co tracimy 
kontrolę nad tym, co tak 
naprawdę jemy i czym się 
posługujemy na co dzieo.



……..

Żyjemy w głośnych miastach,
w szybkim tempie. Dużo czasu spędzamy 
w zamkniętych pomieszczeniach, 
wszędzie poruszamy się autem, 
autobusem czy tramwajem,
bo tak szybko i wygodnie.
Za mało czasu spędzamy na świeżym 
powietrzu, na zdrowej aktywności. 
Oddychamy zanieczyszczonym 
powietrzem. Zanieczyszczamy 
środowisko tonami rakotwórczych 
śmieci. Zycie w takim świecie człowiek 
przypłaca zdrowiem, a nawet życiem.



Oto najgroźniejsze schorzenia współczesności:

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

• Nadciśnienie tętnicze jest chorobą układu krążenia,
w której w naczyniach tętniczych panuje zwiększone ciśnienie 
krwi. Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, która 
podlega długotrwałemu leczeniu. O nadciśnieniu tętniczym 
mówimy wówczas, gdy podczas kilkakrotnych pomiarów, 
dokonywanych w spoczynku, ciśnienie przekracza wartości 
graniczne uznane za prawidłowe. Za wartośd graniczną uznaje 
się ciśnienie 140/90 mm Hg (milimetry słupa rtęci).

• Co robid, aby zapobiec nadciśnieniu:

- Zdrowy styl życia

- U ludzi z nadwagą najskuteczniejszym sposobem zwalczenia 
nadciśnienia jest zmniejszenie wagi ciała do optymalnej

- Zwiększenie aktywności fizycznej (uprawianie sportów, spacery, 
spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu)



OTYŁOŚĆ

Otyłośd jest przewlekłą chorobą 
spowodowana nadmierną podażą energii 
zawartej w pokarmach w stosunku
do zapotrzebowania organizmu, skutkiem, 
czego jest magazynowanie nadmiaru
w postaci tkanki tłuszczowej.

Otyłości towarzyszą liczne powikłania ze 
strony układu sercowo-naczyniowego i 
innych narządów.

Typy otyłości:

Otyłośd typu \"gruszka\" - (udowo-
pośladkowa) częściej występuje u kobiet.

Otyłośd typu \"jabłko\" - częściej dotyczy 
mężczyzn.



CHOROBY TOWARZYSZĄCE OTYŁOŚCI:

- Cukrzyca typu II- stanowi 90% przypadków cukrzycy. 
80-90% pacjentów stanowią osoby otyłe.

- Nadciśnienie tętnicze- wzrost masy ciała o 20% 
powoduje ośmiokrotny wzrost częstości występowania 
nadciśnienia.

- Hiperlipidemia - czyli podwyższenie poziomu 
cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

- Udar mózgowy - ryzyko jego wystąpienia u osób 
otyłych jest dwukrotnie większe.

- Niewydolnośd serca - ryzyko tej choroby u otyłych jest 
większe 1,9 razy.

- Choroba niedokrwienna serca (choroba wieocowa) -
Prawdopodobieostwo, że osoba otyła będzie miała 
chorobę wieocową jest 1,5 razy większe niż u osoby
z prawidłową wagą. Otyłośd pogarsza także przebieg 
rehabilitacji pozawałowej.

- Kamica pęcherzyka żółciowego - schorzenia 
pęcherzyka u osób otyłych występują sześciokrotnie 
częściej niż u szczupłych.



…
- Zmiany zwyrodnieniowe stawów - stawy podlegające 
nadmiernym obciążeniom szybciej ulegają uszkodzeniu, 
prowadzi to do zespołów bólowych, np. kręgosłupa, stawów 
kolanowych.

- Nowotwory - u otyłych częściej niż u szczupłych występują 
nowotwory macicy, sutka, pęcherzyka żółciowego, jelita 
grubego, prostaty.

- Zaburzenia oddychania w czasie snu - objawiające się m.in. 
zespołem hipowentylacji bądź bezdechu sennego.

- Żylaki kooczyn dolnych - u osoby otyłej gorsze są warunki 
odpływu krwi z kooczyn dolnych.

- Zaburzenia hormonalne i powikłania ciąży - częściej 
występują u otyłych kobiet.

- Zespół X (obecnie nazywany zespołem polimetabolicznym) 
- zespół ogólnoustrojowych zaburzeo, na które składają się: 
otyłośd wisceralna, upośledzona tolerancja glukozy, 
zwiększone stężenie insuliny, opornośd na insulinę, 
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, choroba 
niedokrwienna serca.



Choroba wieńcowa
Choroba wieocowa, zwana też chorobą niedokrwienną serca - to zespół 
chorobowy charakteryzujący się niedostatecznym ukrwieniem (i co za 
tym idzie niedostatecznym zaopatrzeniem w tlen) serca, 
spowodowanym znaczącym zwężeniem (a niekiedy - zamknięciem) 
światła tętnic wieocowych, odżywiających mięsieo serca. Obraz kliniczny 
choroby wieocowej jest dośd zróżnicowany; jej najbardziej znanymi 
postaciami są dławica piersiowa (dusznica bolesna, angina pectoris) i 
zawał serca.

Czynniki sprzyjające powstawaniu i rozwojowi choroby wieocowej:

- Palenie papierosów

- nadciśnienie tętnicze

- cukrzyca

- płed męska

- podeszły wiek

- siedzący tryb życia

- menopauza

- podwyższone stężenie fibrynogemu, homocysteiny, kwasu moczowego 
we krwi



CHOROBA WRZODOWA
Choroba wrzodowa jest to proces o nieustalonej dotychczas 
etiologii (przyczynie), w którym dochodzi do wytworzenia 
pojedynczego, rzadziej mnogich owrzodzeo w żołądku lub 
dwunastnicy. Chorobą wrzodową nie są te stany, gdy owrzodzenie 
żołądka lub dwunastnicy powstało w wyniku wpływu znanych 
czynników, np. leków niesterydowych przeciwzapalnych, 
czynników infekcyjnych, poparzenia ciała. Najpewniejszą metodą 
diagnostyczną jest badanie endoskopowe żołądka (gastroskopia) 
połączone z pobraniem wycinków, które zostaną poddane badaniu 
histopatologicznemu.

Przyczyny choroby wrzodowej:

- Nadmierne produkowanie przez organizm m.in. kwasu 
żołądkowego

- Stres

- Palenie papierosów

- Alkohol

- Ostre przyprawy

- Bakteria Helicobacter pylori



ALERGIE
Alergia jest to stan polegający na nieprawidłowym rozpoznawaniu przez organizm 
pewnych substancji, pochodzących z otaczającego nas świata zewnętrznego, jako 
obcych i szkodliwych, a następnie mobilizowaniu przeciw nim sił układu 
odpornościowego. Układ ten zwany też układem immunologicznym, za pomocą 
komórek wchodzących w jego skład i wydzielanych przez te komórki substancji, 
rozpoczyna walkę z czynnikami, które wniknęły do organizmu. Wskutek oddziaływao 
komórkowych dochodzi do wystąpienia objawów chorobowych, ogólnych lub 
narządowych.

Należy podkreślid, że reakcja ta nie jest prawidłową reakcją odpornościową: jest ona 
silniejsza, wygasa z trudem, a w pamięci immunologicznej organizmu do kooca życia 
pozostaje zakodowana informacja i skłonnośd do powtórzenia tej reakcji.

Na tym właśnie polega różnica między alergią a stanem prawidłowym. U osoby 
zdrowej, nie mającej skłonności do rozwijania reakcji alergicznej, nie występują żadne 
objawy choroby mimo przebywania w stałym kontakcie z substancjami, o których 
skądinąd wiadomo,
że mogą byd źródłem silnej alergii.

Rodzaje alergii:

- Alergiczny sezonowy nieżyt nosa

- Astma oskrzelowa atopowa

- Atopowe zapalenie skóry

- Alergiczne zapalenie spojówek

- Alergia pokarmowa



ZABURZENIA PSYCHICZNE

Zaburzenia psychiczne, ogólnie ujmując,
to brak harmonijnego funkcjonowania osoby
w sferze psychicznej (np. myślenia, emocji), 
uniemożliwiający lub utrudniający realizację 
zadao i celów życiowych.

W klasyfikacji zaburzeo psychicznych można 
znaleźd wiele jednostek diagnostycznych. 
Pacjenci najczęściej spotykają się z takimi 
nazwami jak nerwica, depresja, schizofrenia.

Rodzaje chorób psychicznych:

- nerwice

- depresja

- schizofrenia



CUKRZYCA
Cukrzyca jest to przewlekła choroba metaboliczna, której podstawowym 
objawem jest podwyższony poziom cukru ( glukozy ) we krwi.

Czynniki ryzyka występowania cukrzycy:

Zarówno cukrzyca typu 1, jak i cukrzyca typu 2 ma podłoże genetyczne. 
Oznacza to, że ryzyko wystąpienia cukrzycy jest znacznie wyższe u tych 
osób, które są blisko spokrewnione z chorymi na cukrzycę.

Szansa zachorowania na cukrzycę wzrasta z wiekiem, dlatego też osoby
po 45 roku życia powinny przynajmniej jeden raz do roku kontrolowad
poziom cukru.

Cukrzyca występuje znacznie częściej u ludzi otyłych, prowadzących 
siedzący tryb życia, obciążonych nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami 
lipidowymi.

Cukrzyca występuje znacznie częściej u osób u których w przeszłości 
występowały zaburzenia tolerancji glukozy, a także u kobiet z cukrzycą 
ciężarnych w wywiadzie. Osoby te powinny mied regularnie kontrolowany 
poziom cukru.



CHOROBY NOWOTWOROWE

Nowotworem nazywamy nieprawidłową tkankę, która 
rozrasta się nadmiernie i w sposób nieskoordynowany
z sąsiadującymi tkankami.

Nadmierny rozrost spowodowany jest niepohamowaną 
proliferacją komórek, nieustającą nawet po 
wyeliminowaniu czynnika, który ją wywołał.

Czynniki rakotwórcze:

- dym papierosowy

- spaliny samochodów

- wyziewy z kominów fabrycznych

- promieniowanie jonizujące

- mykotoksyny

- wirusy

- fale wysyłane przez telefony komórkowe



AIDS
AIDS skrót od angielskiego określenia dla nabytego zespołu niedoboru 
odporności /Acquired Immune Deficiency Syndrome/. AIDS nie jest 
pojedynczą chorobą, lecz zespołem objawów różnych chorób, które
w charakterystyczny sposób atakują osoby zakażone HIV. Wiele z tych 
chorób występuje powszechnie i nie są one specjalnie szkodliwe dla 
osób z nieuszkodzonym systemem immunologicznym. Niemniej 
jednak dla kogoś, kto ma poważnie uszkodzony system 
odpornościowy, niektóre z tych chorób mogą byd nawet śmiertelne.

Lekarze posługują się listą tak zwanych warunków określających 
występowanie AIDS. W przypadku, gdy u kogoś zakażonego HIV 
rozwinie się stan chorobowy określony jako czynnik warunkujący AIDS, 
zostaje uznany za chorego na AIDS. Niektóre z opisanych stanów
wiążą się z poważnymi chorobami. Inne natomiast są mniej groźne
dla ogólnego zdrowia pacjenta. W wielu przypadkach, nawet gdy 
system odpornościowy jest poważnie uszkodzony oraz gdy wiadomo 
już, że mamy do czynienia z AIDS, duża liczba osób czuje się na tyle 
dobrze, aby wykonywad swoją normalną pracę.

Z naszej dotychczasowej wiedzy wynika, że przeważająca większośd 
osób zakażonych HIV ostatecznie choruje na AIDS. Czas trwania tego 
procesu jest różny i zależy od wielu indywidualnych czynników 
organizmu.



…

Kiedy można zarazid się AIDS:

- stosunek płciowy

- wspólne używanie igieł
i strzykawek do narkotyków

- wstrzykiwanie narkotyku
z zakażoną krwią

- skaleczenie przedmiotem na 
którym znajdowała się zakażona 
krew

- transfuzja krwi

- można urodzid się z zakażeniem



ANOREKSJA

Jadłowstręt psychiczny (anoreksja) jest 
to choroba o podłożu psychicznym. 
Objawia się silną obawą przed utyciem 
prowadzącą do unikania jedzenia.

Osoby chore postrzegają siebie jako 
dużo grubsze i brzydsze niż są
w rzeczywistości, nierzadko czują 
wstręt do swojego ciała i mają 
zaniżone poczucie własnej wartości.

Często też stwierdzają, że są syte, 
zanim zaczną jeśd. Jednym z kryteriów 
rozpoznawczych anoreksji jest spadek 
należnej masy ciała o ponad 15%.



…
Objawy anoreksji:

- brak apetytu i wręcz niepohamowany wstręt do jedzenia,

- skrajnie szczupłe ciało, zaostrzają się rysy twarzy, skóra jest sucha, tkanka 
tłuszczowa prawie całkiem zanika,

- ogólne osłabienie, odwodnienie, czasem dolegliwości ze strony układu 
krążenia,

- u kobiet często następuje zatrzymanie miesiączki,

- wraz z rozwojem choroby charakterystyczna jest coraz większa drażliwośd, 
trudno jest spokojnie porozmawiad z osobą chorą,

- odsuwanie się od innych, tracenie przyjaciół.

Przyczyny anoreksji:

- Zaburzone postrzeganie obrazu własnego ciała

- Niezadowolenie z figury

- Przekonanie, że szczupła sylwetka jest pomocą w życiu

- Negatywny stosunek do dojrzewania

- Lęk przed \"dorosłością\"

- Niska samoocena i brak wiary w siebie



BULIMIA

Żarłocznośd psychiczna (bulimia) jest chorobą
o podłożu psychicznym. Są to okresowe napady 
żarłoczności z utratą kontroli nad ilością 
spożywanych pokarmów. Chorzy na bulimię czują się 
głodni nawet bezpośrednio po jedzeniu.

Osoby te zdają sobie sprawę, że jedzenie wymknęło 
się spod ich kontroli, próbują między okresami 
obżarstwa rygorystycznie przestrzegad diety i 
opanowad napady żarłoczności. Wstydzą się tego i 
utrzymują w tajemnicy przed najbliższym 
otoczeniem, często objadając się nocą.

Przyczyny bulimii:

- Traktowanie jedzenia jako namiastki miłości

- Obrona przed seksem

- Stresujące wydarzenia życiowe

- Niska samoocena



ALKOHOLIZM

Alkoholizm jest to choroba 
polegająca na systematycznym, 
nadmiernym spożywaniu 
napojów alkoholowych. Osoba 
uzależniona jest nazywana 
alkoholikiem. 

O alkoholizmie mówimy, kiedy
25% tygodniowych kalorii 
pochodzi z alkoholu. Gdy ten 
procent przekracza 80% jest to 
tzw. skrajny alkoholizm.



NARKOMANIA

Narkomania patologiczne zjawisko społeczne, uzależnienie 
spowodowane krótszym lub dłuższym zażywaniem leków
(głównie przeciwbólowych środków narkotycznych)
albo innych środków uzależniających (narkotyki, leki uspokajające
i psychotropowe).

Charakteryzuje się koniecznością przyjmowania środka odurzającego, 
tendencją do stałego zwiększania dawki oraz fizycznym i psychicznym 
uzależnieniem. Zaprzestanie zażywania powoduje bardzo przykre 
doznania abstynencyjne, prowadzące w kraocowych przypadkach 
nawet do zejścia śmiertelnego.

W zależności od stosowanego środka uzależniającego zastosowano 
podział na:

· morfinizm - uzależnienie od zażywania morfiny

· kokainizm - uzależnienie od zażywania kokainy

· heroinizm - uzależnienie od zażywania heroiny

· uzależnienie od wziewnych środków odurzających



INNE SCHORZENIA
CYWILIZACYJNE:

 miażdżyca,

 choroba niedokrwienna serca,

 zwężenie tętnic,

 pośród chorób nowotworowych: najczęściej 
rak piersi, rak macicy, rak gruczołu krokowego, 
rak trzustki, rak żołądka i rak jelita grubego, 
rak płuc, rak przełyku, nowotwory w obszarze 
głowy i szyi,

 nadwrażliwośd pokarmowa 

 choroby psychiczne takie jak :

 otępienie, depresję, nerwice, lęki,

 astma,

 przewlekła obturacyjna choroba płuc.



Jak zatem skutecznie leczyć takie choroby?
• Walka o zdrowie pacjenta i wyleczenie go z choroby 

to najważniejsze zadanie dla lekarza, dietetyka, 
fizjoterapeuty i wielu innych specjalistów zawodów 
medycznych.

• Nie jest to jednak takie proste.

• Nasze złe nawyki żywieniowe, brak aktywności 
fizycznej, towarzyszące nam wokół substancje 
chemiczne, które często mają toksyczny wpływ
na nasze narządy wewnętrzne, brak prawidłowego 
rytmu snu, jak też wszechobecny stres to główne 
przyczyny chorób.

• Lekarz ma do dyspozycji wiele różnych narzędzi 
zwalczania choroby, ale niestety najczęściej korzysta 
z leków farmakologicznych czyli chemicznych.
Jak wszyscy wiemy lek „jedno łagodzi, ale inne 
niszczy”. Nie jest zatem idealnym rozwiązaniem.

• Niezwykle trudnym , chod najskuteczniejszym 
sposobem leczenia chorób przewlekłych jest:

• umiejętnośd łączenia medycyny konwencjonalnej 
opartej na farmakologii,

• medycyny klasycznej, w której farmakologia jest 
tylko niewielką częścią naszej działalności natomiast 
fundamentem zdrowia są:

• prawidłowe nawyki żywieniowe, 

• walka ze stresem, 

• aktywnośd fizyczna, 

• zdrowy sen 

• fitoterapia czyli leczenie za pomocą stężonych 
ekstraktów ziół i roślin leczniczych.



Profilaktyka choroby cywilizacyjnej jest niezwykle ważna, a nie 
zawsze trudna. 
Zwykle koncentruje się na zmianie trybu życia. Co zatem robić?

• Kluczowe jest, by zadbad o optymalną codzienną aktywnośd fizyczną. Warto 
pamiętad, że WHO za minimalną codzienną dawkę ruchu uznaje 10 000 kroków
dla osoby pracującej fizycznie i 15 000 dla osoby pracującej umysłowo. Minimalny 
ciągły czas aktywności fizycznej nie powinien byd krótszy niż 60 - 90 min.

• Konieczne również jest przestrzeganie zasad racjonalnej, dobrze zbilansowanej
i różnorodnej , obejmującej pięd niedużych posiłków dziennie, spożywanych
o regularnych porach. Istotna jest również jakośd składników, z których 
przygotowywane są potrawy.

• Należy również postawid na higieniczny, zdrowy tryb życia, czyli ograniczyd bądź 
wyeliminowad używki, unikad sytuacji stresowych. Kiedy można, warto zwolnid
- zadbad o sen i wypoczynek, znaleźd czas na pasje. Chorobom cywilizacyjnym 
można również zapobiegad, regularnie się badając.



Pamiętajmy więc o:

*Regularnej aktywności 
fizycznej 

*Wszelkie sporty, nawet 
uprawiane amatorsko
są bardzo wskazane 

*Codzienna gimnastyka 

*Jak najwięcej spacerów 

*Każdy z nas może znaleźd 
aktywnośd fizyczną, którą 
polubi: bieganie, rower, 
basen, ilu nas za pewne
tyle pomysłów, Znajdźmy
czas i chęd na ruch !!! 



Zdrowa dieta
to zdrowe ciało i duch 

*Kochani, zdrowe jedzenie może byd 
niezwykle smaczne, pożywne i dające 
nam mnóstwo pozytywnej energii 

*Zbilansowana dieta, odpowiednio 
dobrana do naszego wieku i potrzeb 
zapewni nam wspaniałą formę
i kondycję fizyczną oraz bardzo dobre 
samopoczucie psychiczne, wpływając 
przy tym na poprawę funkcjonowania 
naszego umysłu 

*Zjadajcie to co zdrowe jak najczęściej
i tylko czasem pozwalajcie sobie
na małe grzeszki jak jedzenie typu fast 
food czy więcej słodkości 

*Wszystkiego smacznego i zdrowego 



Zdrowy tryb życia? To proste ! 

• Unikajmy nadmiernego stresu, a kiedy już 
nas dopadnie relaksujmy się na różne 
sposoby:

- poprzez techniki skutecznej relaksacji

- poprzez przyjemną muzykę, film, 
książkę, kąpiel, masaż itp..

- spotkania z przyjaciółmi i rozmowy 
zawsze są wspaniałym rozwiązaniem 
na odstresowanie 

• Wypoczywajmy, dbając o higienę snu, jego 
odpowiednią długośd i jakośd

• Dołóżmy do tego zdrową dietę i regularną 
aktywnośd fizyczną

• Nie zapominajmy też badad swoje ciało 
regularnie 

• A będziemy żyd zdrowo, pięknie i długo 



CHOROBY 
CYWILIZACYJNE?

Tak. Istnieją..

ALE TYLKO OD NAS ZALEŻY,
CZY ZASTOSUJEMY PROFILAKTYKĘ
I ZADBAMY O JAKOŚD NASZEGO 
ŻYCIA..

DBAJCIE O SIEBIE KOCHANI
I POZOSTAOCIE ŚWIADOMI
ORAZ ZAWSZE ZDROWI 

Sylwia Pastewska


