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ZASADY PRAWIDŁOWEGO MYCIA RĄK 

• Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na 
nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. To bomba 
bakteryjna, którą rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt 
sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. 

• Żeby uzyskać najlepszy efekt potrzebna jest niecała minuta.

• Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma 
klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na 
nich liczne bakterie. Wychodząc możesz posłużyć się papierowym 
ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami. 



JAK  MYĆ RĘCE?

• myj ręce ok. 40 – 60 sekund

• rozpocznij od zmoczenia rąk wodą

• nabierz tyle mydła, aby pokryło całą powierzchnię dłoni

• dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie 
rozprostowane dłonie

• pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów 
palców oraz okolic kciuków

• na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj do sucha jednorazowym 
ręcznikiem





WIRUSOWE 
ZAPALENIE 
WĄTROBY 

TYPU A



SALMONELLA

• Do zatruć wywołanych pałeczkami salmonelli najczęściej dochodzi latem. 
Bakteria ta rozwija się w wysokiej temperaturze. Salmonellę najczęściej 
spotyka się w mięsie, produktach mlecznych i jajkach. 

• Pierwsze symptomy możemy zauważyć już po 18 - 24 godzinach od 
wchłonięcia bakterii. Mimo, że objawy u poszczególnych chorych są 
podobne, ich intensywność jest kwestią indywidualną każdego organizmu.

• Do najbardziej charakterystycznych oznak zatrucia pokarmowego 
wywołanego bakterią salmonelli jest wodnista biegunka w pierwszych 
dniach. Wiele osób w tym czasie skarży się również na nudności i wymioty. 
Bardzo uciążliwy jest silny ból brzucha, który towarzyszy nam cały czas.



SALMONELLA. 
JAK ZAPOBIEGAĆ ZATRUCIU?

• Pałeczki salmonelli giną w temperaturze 60-65°C, można więc uniknąć zatrucia podgrzewając 
potrawy.

• Przechowujemy żywność w niskiej temperaturze, zapobiegamy rozmrażaniu i ponownemu 
zamrażaniu żywności. Całkowite rozmrażanie drobiu, mięsa, ryb i ich przetworów stosujemy tylko 
przed przystąpieniem do smażenia, pieczenia, gotowania.

• Wydzielamy miejsce w lodówce na surowy drób, mięso i jaja tak, aby nie stykały się z innymi 
produktami. 

• Skorupki jaj zawsze myjemy ciepłą wodą tuż przed użyciem, a następnie zanurzamy je na 10 
sekund we wrzątku. Jaja trzymamy w lodówce tylko w przeznaczonym dla nich miejscu.

• Dłuższe przetrzymywanie produktów, w których łatwo mnożą się bakterie (wyroby garmażeryjne, 
tatar, pasty rybne, jajeczne, mięsne), w temperaturze pokojowej znacznie zwiększa ryzyko zatrucia 
Salmonellą.

• Po użyciu deseczek i noży do obróbki mięsa, czy drobiu należy  dokładnie umyć detergentem 
i wyparzyć. Praktyczniejsze są deseczki plastykowe. Drewniane mogą być siedliskiem Salmonelli.

• Myjemy ręce po wyjściu z ubikacji i przed przygotowaniem posiłków.



TOXOKAROZA

• Nosicielami są psy i koty towarzyszące człowiekowi.

• Na zakażenie najczęściej narażone są dzieci i dorośli mający bliski kontakt 
z psami, kotami oraz dzieci bawiące się w piaskownicach zanieczyszczonych 
odchodami kocimi i psimi.

• Zapobieganie; dokładne mycie rąk, obcinanie krótko paznokci, nie 
używanie wspólnych ręczników, częste zmienianie bielizny osobistej 
i pościelowej,

• Utrzymywanie czystości  pomieszczeń domowych i gospodarczych,

• Dokładne mycie warzyw i owoców,

• Systematyczne odrobaczanie psów i kotów. 



KLESZCZE



Największe znaczenie dla człowieka i domowych zwierząt mają dwa gatunki kleszczy:

kleszcz pospolity (Ixodes ricinus),

kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus).



• Występowanie i liczebność kleszczy w danym siedlisku zależy od 
warunków mikroklimatycznych oraz dostępności żywicieli.

• Preferowane są:

- duża wilgotność powietrza (80-100%)

- małe skoki temperatury w ciągu doby

- nieprzewiewność

• Często kleszcze skupiają się wzdłuż dróg i ścieżek leśnych porośniętych 
trawiastą roślinnością.



• Kleszcze zapadają w sen zimowy schowane pod liśćmi 
ściółki leśnej, gdzie temperatura może wynosić 0°C lub 
mniej oraz gdzie wilgotność względna jest na poziomie 
90%. 

• W miastach, gdzie sezonowa aktywność jest zaburzona, 
kleszcza można spotkać nawet w grudniu, gdy 
temperatury dobowe przekroczą 5-7°C.

• Jaja oraz wygłodniałe larwy giną  w temperaturach 
niższych niż -7°C.



• Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia 

• Jeśli zimą występują okresy o dodatnich 
temperaturach, pobudza to kleszcze do aktywności.







mały, wielki problem…



Na przednich odnóżach mają niezawodny „radar” – narząd Hallera 

(organ wyczuwający zapachy, feromony, ciepło, stężenie dwutlenku 

węgla), dlatego wyczuwają ofiarę z daleka.

Kleszcze rozpoznają 40-50 zapachów, w tym amoniak i kwas masłowy 

występujący w pocie oraz dwutlenek węgla zawarty w powietrzu 

w wydychanym przez potencjalną ofiarę. 

Reagują na zmianę temperatury (gdy ofiara rzuca cień) i wibracje.



Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego trwa 2-3 lata.

• Samica może wypić 4 ml krwi, zwiększyć może 200 x masę ciała 

• Samce nie mają, aż takiej zdolności rozciągania
•



Średnio żyją 2 lata

3000 szt.

Samica umiera

Polowanie jest koniecznością





W POLSCE WYSTĘPUJĄ :

BORELIOZA Z LYME
ODKLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU

ANAPLAZMOZA, 
ERLICHIOZA, 

NEOERLICHIOZA
BABESZJOZA,
TULAREMIA,
RIKETSJOZY.



• Choroba zakaźna wywoływana przez krętki  z rodzaju 
Borrelia. Krętki namnażają się w jelicie kleszcza.

Borelioza to zakaźna, wielonarządowa 

choroba zapalna wywołana przez krętki 

z rodzaju Borrelia przenoszona przez kleszcze 

z rodzaju Ixodes, przebiegająca z zajęciem 

skóry, stawów, układu nerwowego i serca.





BORELIOZA• Aby kleszcz mógł zakazić żywiciela, musi być 
odpowiednio długo przyssany do skóry,

• Postać dorosła ok. 2 dni,

• Larwa lub nimfa kilka godzin

• Trwa 2-30 dni

• Pojawia się w 60-80% przypadków zakażeń 
po kilku dniach po ukąszeniu przez kleszcza

• Najpierw tworzy się grudka, a następnie 
zaczerwieniony pierścień o średnicy                      
min. 5 cm – rumień wędrujący

OBJAWY CHOROBY







BORELIOZA
• Rumień jest niebolesny,

• Nie swędzi,

• Rozszerza się w ciągu kilku dni,

• Goi się sam w ciągu kilku dni do kilku miesięcy.

• W przypadku wystąpienia rumienia nie 
ma potrzeby robienia badań 
diagnostycznych

• Jednak w 20-40% rumień nie występuje
i wtedy zasadne jest oznaczenie 
przeciwciał IgM w ciągu 4 tygodni
od pokąsania przez kleszcza



RUMIEŃ WĘDRUJĄCY

• Postacie nietypowe rumienia nie wykazują centralnego 
przejaśnienia, posiadają nieregularny kształt lub cechy 
krwotoczne. 



KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU KZM

• Wirusy namnażają się w miejscu wniknięcia 
do organizmu,

• Drogą limfatyczną dostają się do węzłów 
chłonnych, szpiku kostnego, śledziony, 
gdzie namnażają się dalej,

• Następnie przez krew przenoszone są do 
OUN. 



W TYPOWYM PRZEBIEGU CHOROBY 
WYRÓŻNIA SIĘ 2 FAZY

Faza Czas trwania objawy

I faza namnażanie 

się wirusa 2-20 dni

Temperatura ciała do 38 st. C,

Zmęczenie, bóle głowy, bóle stawów, 

nieżyt górnych dróg oddechowych, 

brak apetytu, mdłości, 

złe samopoczucie

Po tej fazie następuje okres 

pozornego zdrowienia, 

który trwa 1-20 dni

II faza zapalenie 

opon mózgowych            

i zapalenie mózgu

Temperatura ciała do 40 st. C, 

oczopląs, depresja, paraliż, porażenie 

i uszkodzenie nerwów czaszkowych, 

niedowłady

U osób w wieku powyżej 40 

lat – 2% przypadków 

śmiertelnych, u dzieci

i dorosłych w wieku 

poniżej 40 lat w większości 

przebieg choroby jest 

łagodny, często przebiega 

bezobjawowo



KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU KZM

• Przechorowanie KZM daje trwałą odporność 
organizmu na ponowne zakażenie wirusem KZM,

• Jedyną formą ochrony przed kleszczowym 
zapaleniem mózgu jest szczepienie.

Niebezpieczne dla zdrowia drobnoustroje mogą również dostać się do 
naszego organizmu inną drogą!

• Wirusem zapalenia mózgu można się zarazić pijąc mleko prosto od 
krowy, na których żerowały kleszcze, jedząc masło lub ser 
przygotowany z takiego mleka. 



Jak usunąć kleszcza 

przyczepionego do 

skóry ?

Usunąć… ale czym ? Cechy dobrego przyrządu:

 Nie rozrywa kleszcza i nie pozostawia części jego ciała w skórze

 Nie ściska go

 Działa szybko i jest prosty w obsłudze

 Usuwa kleszcze każdej wielkości, z każdego miejsca z jednakową 
skutecznością







JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED KLESZCZAMI W PRZYRODZIE?

• Starannie oglądaj ubrania i skórę po wyjściu z lasu, parku i innych siedlisk, 
w których występuje ryzyko atakowania ludzi przez kleszcza. Kleszcze 
zanim zakotwiczą się hypostomem w skórze poszukują odpowiedniego 
miejsca do żerowania.

• U dzieci najczęściej (w około 70% przypadków) lokalizują się na głowie, 
zazwyczaj na granicy włosów i za uszami, zaś u dorosłych w miejscach, 
gdzie skóra jest delikatna (np. pod kolanami, w pachwinach, na brzuchu).

• Stosuj środki odstraszające (repelenty).



UŻĄDLENIA PRZEZ OWADY

• Od wiosny do jesieni trwa sezon bliskich kontaktów z brzęczącymi i kłującymi 
napastnikami. Jesteśmy narażeni na ataki, os, pszczół, komarów, meszek.

• Pierwsza pomoc polega na ostrożnym usunięciu żądła, najlepiej pensetą
( przypadku pszczół ). 

• Miejsca po ukąszeniu najlepiej posmarować odpowiednimi preparatami. 

• W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej ( osłabienie, wymioty, 
gwałtowny atak kaszlu i kichania, chrypka lub szum w uszach, duszności ) 
należy pilnie skontaktować się z lekarzem. 



BĄBLOWICA

• Choroba pasożytnicza ( wywołana przez tasiemca Echinococcus granulosus
lub Echinococcus multilocularis.)

Zapobieganie: 

• Zebrane grzyby i owoce leśne, także owoce i warzywa pochodzące z 
ogrodu należy bezwzględnie bardzo dokładnie myć. Najskuteczniejszą 
metodą uniknięcia zagrożenia jest poddanie ich obróbce termicznej, gdyż 
jaja tasiemca giną w temperaturze powyżej 60 st. C.

• Systematycznie odrobaczać psy i koty.

• Przy kontakcie z ziemią, np. podczas pracy w ogrodzie, należy zawsze 
stosować rękawiczki ochronne.



UKĄSZENIA PRZEZ ŻMIJE

• Żmija spotykana jest na obrzeżach lasów, podmokłych łąkach, polanach 
leśnych.

• Chętnie przebywa pod kamieniami, krzewami lub wśród korzeni drzew. 
Atakuje  w sytuacji kiedy jest osaczona. Najpierw syczy, stosunkowo rzadko 
kąsa.

• Żmija występuje na terenie całej Polski.

• Po ukąszeniu na skórze poszkodowanego pozostają dwie charakterystyczne 
ranki. Ukąszenie jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.

• Należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza



WSZAWICA

• Wszawica jest powodowana przez pasożyta o długości 2 – 3 mm – wesz 
głowową, która żyje na głowie człowieka żywiąc się krwią.

• Objawy: świąd skóry. Najczęściej wszy występują w okolicach karku, skroni 
i za uszami. 

• Drogi szerzenia: przez kontakt zdrowych włosów z chorymi lub przez 
grzebienie, szczotki, czapki, pościel.

• Zapobieganie: częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka. 

• Postępowanie: proszki, żele, szampony należy używać zgodnie z instrukcją. 
Ponadto zaleca się prać w pralce w temperaturze 60 st. C pościel, ręczniki 
i inne rzeczy, które mogłyby być w kontakcie z pasożytem.



WŚCIEKLIZNA

• Wścieklizna wywołana przez wirusa wścieklizny, choroba zakaźna zwierząt , 
która może przenieść się na człowieka. 

• Do zakażenia (zwierząt lub człowieka)dochodzi na drodze kontaktu 
bezpośredniego - przez pokąsanie lub oślinienie uszkodzonej skóry lub błon 
śluzowych. 

• Po pokąsaniu przez zwierzęta podejrzane lub chore oraz te, których nie 
można poddać obserwacji stosuje się uodpornienie bierno - czynne 
polegające na podaniu surowicy i serii szczepionek.



GRZYBY

ABC zbieracza grzybów:

• Zbieramy gatunki grzybów tylko dobrze znane.

• Nie zbieramy grzybów bardzo młodych, starych i przejrzałych.

• Zbieramy grzyby całe poprzez wykręcenie z podłoża. Pozostały dołek 
zasypujemy ziemią.

• Zbieramy grzyby tylko do łubianek, przewiewnych koszyków. W torebkach, 
siatkach i koszykach plastikowych grzyby ulegają zaparzeniu i zepsuciu.

• Nie oceniamy grzybów nam nieznanych na podstawie smaku, ponieważ 
( np. śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy ma smak łagodny ).

• Jeśli mamy wątpliwości możemy się zgłosić do WSSE w Kielcach i zasięgnąć 
opinii grzyboznawcy.



PROMIENIOWANIE UV

• Unikaj długotrwałej, nadmiernej ekspozycji na słońce oraz oparzeń 
słonecznych.

• Ogranicz pobyt na słońcu w godzinach 11-15

• Stosuj preparaty kosmetyczne z filtrem UV. Środek należy użyć na 15-20 minut 
przed ekspozycją i powtarzać co 4 – 5 godzin oraz po kąpieli i silnym 
spoceniu się.

• Noś nakrycia głowy i okulary przeciwsłoneczne.

• Nie korzystaj z solariów  



JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED 
NOWOTWORAMI

Zasad ochrony przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym powinny 
przestrzegać osoby:

• O jasnej karnacji, jasnych lub rudych włosach i niebieskich oczach

• Posiadające tendencje do piegów

• Posiadające dużą liczbę znamion na skórze,

• Wykonujące zawody związane z długotrwałym narażeniem na 
promieniowanie UV

• Jeśli pojawią się nowe znamiona na skórze obserwuj i zgłoś się do lekarza.



DOPALACZE – NOWE NARKOTYKI

• Skład najczęściej nieznany – substancje w nich zawarte mogą być 
śmiertelne po jednorazowym użyciu.

• Powodują trwałe uszkodzenia organów wewnętrznych i upośledzają układ 
nerwowy.

• Występują w różnych postaciach i odmianach. Mogą być reklamowane 
jako talizmany, kryształy, środki zapachowe, odżywki, pochłaniacze wilgoci, 
zapachy do pomieszczeń itp…

• Utrata przytomności, zaburzenia świadomości, zatrzymanie oddechu, 
nadmierne pobudzenie psychoruchowe to niektóre objawy zatrucia 
dopalaczami.



DOPALACZE – NOWE NARKOTYKI

• Jeśli zauważysz zmiany w zachowaniu – obserwuj, bądź czujny 

• W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia zadzwoń natychmiast na numer 
ratunkowy 112

• Jeśli chciałbyś porozmawiać, jeśli szukasz odpowiedzi na pytania 
i wątpliwości związane z dopalaczami możesz zadzwonić

• 801 199 990- Antynarkotykowy Telefon Zaufania czynny codziennie od 16 do 
21

• 800 060 800 bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nowe 
Narkotyki – Dopalacze ( czynne cała dobę )



Dziękuję za uwagę i życzę udanych wakacji


