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Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce, tę oto niewielką
broszurkę, w której staraliśmy się zawrzeć
najważniejsze informacje o tym, jak
samodzielnie zadbać o zdrowie własne
oraz najbliższych i na co zwracać przy tym
szczególną uwagę.
Nikt bowiem, nawet najlepszej klasy lekarze
– specjaliści nie są w stanie pomóc komuś,
komu własne zdrowie jest obojętne.
Mamy więc nadzieję, że lektura wskazówek
zawartych w naszym miniporadniku,
pomoże Państwu lepiej zadbać o zdrowie
własne i najbliższych.

Ratownicy
Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego

Jak prawidłowo wykonać
resuscytację?
1. Oceń
bezpieczeństwo.
Podchodź
ostrożnie
i upewnij się, czy TOBIE nie grozi żadne
niebezpieczeństwo.
2. Oceń przytomność. Ostrożnie potrząśnij za ramiona
i zapytaj głośno: „Czy wszystko w porządku?”
3. Jeśli poszkodowany nie reaguje zawołaj pomoc.
4. Udrożnij drogi oddechowe. Połóż jedną rękę
na czole i delikatnie odchyl głowę poszkodowanego
do tyłu, drugą ręką unieś lekko jego dolną szczękę
do góry.
5. Oceń oddech. Utrzymując drożne drogi oddechowe
przyłóż swoje ucho i policzek nad usta i nas
poszkodowanego. Słuchając, starając się wyczuć
na policzku i obserwując klatkę piersiową przez 10
sekund spróbuj wyczuć przynajmniej 2 oddechy.
6. Jeśli nie ma oddechu poproś kogoś lub sam
zadzwoń na 999 lub 112.
7. Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej. Uklęknij na
jej wysokości, przyłóż wyprostowane ręce nasadą
dłoni na samym środku mostka i wykonaj
30 ucisków na głębokość 3 – 5 cm, z szybkością
ok. 100 ucisków na minutę.
8. Wykonaj 2 oddechy ratownicze. Odchyl głowę
poszkodowanego, unieś brodę. Zatkaj jego nos
i przykładając swoje usta do jego ust wykonaj
2 wdmuchnięcia.

Oceń bezpieczeństwo
Oceń przytomność
Wezwij pomoc
Udrożnij drogi oddechowe
Oceń oddech
Zadzwoń na 999 lub 112
Wykonaj 30 uciśnięć
klatki piersiowej
Wykonaj 2 oddechy
ratownicze
Algorytm wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
z 2005 roku.
Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze
ul. Santocka 32/30, 71 - 119 Szczecin
tel. 509 411 785, 503 007 298
e-mail: ratownicy@op.pl
www.ratownicy.com.pl

Jak samodzielnie badać swoje
piersi?
Badanie powinno być prowadzone regularnie, co
miesiąc, począwszy od 20. roku życia.
Najwygodniej przeprowadzać jest je stojąc lub
leżąc. Prawą ręką badamy pierś lewą i odwrotnie –
lewa ręką pierś prawą. Trzymając palce płasko
złączone i lekko naciskając należy dotykać piersi
ruchem okrężnym.
Druga ręka powinna byś uniesiona do góry,
a następnie zgięta w łokciu u oparta z tyłu głowy.
Należy pamiętać także
chłonnych pod pachami.

o

zbadaniu

węzłów

Jeśli zaobserwujesz:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

nietypową wielkość, kształt lub asymetrię
piersi,
zmianę położenia lub wyciągnięcie jednej
z brodawek sutkowych,
zmarszczenie powierzchni skóry,
zmianę koloru brodawki lub skóry piersi,
uwydatnienie się żył w obrębie jednej piersi,
wypływającą z brodawki wydzielinę,
zmianę konsystencji piersi,
guzek w jakiejkolwiek części piersi,
powiększenie węzłów chłonnych pod pachą.

SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM W CELU
PRZEPROWADZENIA

SZCZEGÓŁOWYCH

BADAŃ!

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii
„Polickie Amazonki”
ul. Bankowa 9a/7, 72 - 010 Police
tel. (0-91) 317 74 33

Jak prawidłowo dokonać
pomiaru ciśnienia?
1. Przed pomiarem badany powinien siedzieć lub leżeć
w wygodnej pozycji przez co najmniej 5 minut
w spokojnym miejscu, z ramieniem opartym
na poziomie serca.
2. Mankiet
pozbawiony
całkowicie
powietrza,
umieszczamy co najmniej 2,5 cm powyżej zgięcia
łokciowego, powinien gładko opasać ramię, nie
krępując go, jednocześnie cześć wypełniona
powietrzem winna znajdować się nad tętnicą
ramienną.
3. Aby oszacować ciśnienie, stetoskop należy umieścić
nad
tętnicą,
szybko
napompować
mankiet
do wartości ciśnienia o 30 mmHg przekraczającej tę,
przy której nastąpił zanik pulsu. Opróżnij mankiet
z prędkością 2-3 mmHg/s.
4. Odczytać po usłyszeniu pierwszego tonu ciśnienie
skurczowe, a ciśnienie rozkurczowe w momencie
zaniku tonów.
5. Zawsze odczekaj ok. 15 sekund przed powtórnym
pomiarem.

Co zrobić, kiedy stwierdzimy nadciśnienie...?
U większości pacjentów leczenie staje się konieczne,
gdy wartość ciśnienia trwale przekracza 140/90 mmHg.
U chorych z nieleczonym nadciśnieniem uszkodzeniu
ulegają naczynia tętnicze, a serce zmuszone jest
do nadmiernej pracy.
U chorych na nadciśnienie tętnicze szybciej rozwija
się miażdżyca w tętnicach, częściej występuje
choroba wieńcowa, zawał serca i udar mózgu,
niewydolność serca, nerek i demencja.
Każdy chory powinien wyeliminować czynniki, które
sprzyjają wzrostowi ciśnienia: nadwagę, ograniczyć
spożycie soli kuchennej, picie alkoholu, przestać
palić papierosy.
I najważniejsze: regularnie zażywać przepisane leki
na nadciśnienie, dokonywać pomiarów ciśnienia oraz
konsultować się z lekarzem prowadzącym.
A TY, kiedy ostatnio dokonywałaś/eś pomiaru
ciśnienia?

Palenie NAPRAWDĘ zabija!
Skład jednego papierosa: rozpuszczalniki (aceton
i toluidyna), środki owadobójcze (naftalina i DDT),
metale ciężkie (arsen, kadm), trujące gazy
(butan, cyjanowodór, tlenek węgla), pierwiastki
promieniotwórcze (polon).
Razem to ponad 4000 trujących związków chemicznych.
Aż 40 z nich jest silnie rakotwórcza.

Pierwsze dni bez papierosa…
o
o
o
o

o
o
o

o
o

Unikaj przebywania w miejscach gdzie unosi się
dym lub zapach papierosów;
Pij więcej soków lub wody mineralnej
i postaraj się unikać picia alkoholu;
Spróbuj unikać sytuacji, sprzyjających lub
kojarzących się z paleniem papierosów;
Noś przy sobie coś, czym będzie można zająć
ręce w wolnej chwili (np. długopis, gumka,
spinacz, itp.);
Zmień swoją dietę: unikaj wysokokalorycznych
posiłków;
Spróbuj ruchu na świeżym powietrzu;
Unikaj przemęczenia, szczególnie psychicznego i
pozwól sobie na odrobinę snu więcej niż
dotychczas;
Jeśli czujesz potrzebę, żuj gumę, lub ssij cukierki;
Bądź w kontakcie z kimś, na czyje wsparcie
możesz liczyć;

Co zrobić, gdy pojawi się ochota na jeszcze
jednego papierosa?
o
o
o
o
o
o
o

Napij się wody lub soku;
Wyjdź na świeże powietrze lub otwórz okno
i głęboko oddychaj;
Poćwicz fizycznie;
Weź prysznic, lub przynajmniej przemyj twarz
zimną wodą;
Gryź coś lub ssij (słonecznik, guma, cukierek);
Zrób coś co pozwoli odświeżyć oddech (zjedz
miętowego cukierka, umyj zęby, itp.);
Porozmawiaj z kimś.

Korzyści po zgaszeniu ostatniego papierosa:
Niższe tętno i ciśnienie krwi (już po 20 min.), lepsze
dotlenienie krwi (8 godz.), mniejsze ryzyko zawału (już po
24 godz.), lepszy zmysł smaku (48 godz.), zanik kaszlu
i duszności ( 1 do 9 mies.), mniejsze ryzyko raka (5 lat).
Gminne Stowarzyszenie Promocji Sportu „Fenix”
Kołbaskowo 28, 72 - 001 Kołbaskowo
tel. 691 515 951 e-mail: komisarczyk@o2.pl
www.kolbaskowo24.pl
Klub Piłkarski „Chemik Police”
ul Siedlecka 2b, 72 - 010 Police
tel. (0-91) 312 23 22
www.klubpilkarski.police.pl

BMI, czyli co…?
BMI (ang. Body Mass Index) to wskaźnik masy ciała,
który jest prostym sposobem oceny, czy aktualna masa
ciała w stosunku do wzrostu jest prawidłowa. Oblicza się
go dzieląc aktualną masę ciała podaną w kilogramach
przez wzrost określony w metrach podniesiony
do kwadratu (kg/m 2).

Przykład:
wzrost – 1,62 m
waga – 50 kg
BMI = 50 : 1,622
BMI = 19,05
Przedziały:
poniżej 18,5
18,5 - 24,9
25 - 29,9
powyżej 30

– niedowaga
– waga prawidłowa
– nadwaga
– otyłość

Jak schudnąć…?
Wydaje się, że odpowiedź jest prosta: ograniczyć
spożywanie wysokokalorycznych posiłków i więcej się
ruszać.
Po pierwsze należy zacząć zdobywać wiedzę
na temat zdrowego odżywiania, wartości kalorycznej
posiłków, ale i tej odżywczej mineralno-witaminowej diet,
odpowiedniej
częstotliwości
ich
spożywania,
prawidłowego łączenia składników pokarmowych,
przejrzeć gotowe diety.
Po drugie niezbędna będzie wiedza o aktywności
fizycznej, jakie sporty są dla nas odpowiednie, jak często
należy je uprawiać, żeby dały spodziewany efekt, ile
stracimy kalorii przy ich wykonywaniu oraz podział
ćwiczeń na zaangażowanie poszczególnych mięśni.
Stowarzyszenie Atletyczny Klub Sportowy „Promień
Police”
ul Siedlecka 2b, 72 - 010 Police
tel. 603 088 291
e-mail: japk@tlen.pl
Tanowskie Stowarzyszenie „Sokoli Las”
ul. Szczecińska 2, 72 - 004 Tanowo
tel. (0-91) 424 19 90
www.sokolilas.police.pl

10 zasad zdrowego żywienia
1. Zadbaj o zróżnicowanie swojej diety. Niech
będzie bogata w różne rodzaje żywności.
2. Zapobiegaj nadwadze i otyłości.
3. Podstawowym źródłem kalorii uczyć produkty
zbożowe.
4. Pij co najmniej dwie szklanki mleka dziennie.
5. Postaraj się ograniczyć spożycie mięsa,
szczególnie czerwonego.
6. Wzbogać swoją dietę o warzywa i owoce.
7. Unikaj pokarmów zawierających cholesterol.
8. Ogranicz spożycie cukru i słodyczy.
9. Unikaj soli.
10. Nie pij alkoholu.

Jak jeść?
Ważna jest także ilość posiłków w ciągu dnia.
Najlepiej żeby były to trzy posiłki, średniej wielkości.
Nie najlepszym pomysłem jest podjadanie pomiędzy
nimi. Tym bardziej jeśli są to słodycze. Jeżeli już
musimy, lepiej zastąpić je owocami.
Czerwone mięso zawiera dużą ilość nasyconych
kwasów tłuszczowych. Spożywanie tego typu mięs
należy ograniczyć do co najwyżej dwóch dań
w tygodniu. W pozostałych dniach, lepiej jest
zdecydować się na mięso drobiowe lub ryby.
Jeżeli już szykujemy dania smażone, najlepiej
przygotować je na oleju roślinnym lub oliwie
z oliwek.
Unikaj picie dużych ilości kawy, herbaty lub napojów
gazowanych. Zamiast nich lepiej zdecydować się
na wodę mineralną lub soki owocowe i warzywne.
Fundacja Amar – Pożywienie dla Zdrowia
ul. Krzywa 1, 72 - 006 Mierzyn
tel. 607 225 108

Czym jest cukrzyca?
Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, spowodowaną przez
zaburzenia produkcji insuliny, co z kolei prowadzi
co zakłócenia procesów metabolicznych w organizmie.
Wyróżnić można trzy rodzaje cukrzycy:
o

o

o

Insulinozależna – wykrywana przeważnie przed
30 rokiem życia. Pojawia się i rozwija gwałtownie.
Wymaga regularnego stosowania insuliny.
Nieinsulinozależna – najczęściej spotykana.
Diagnozowana przeważnie przypadkowo po 40 roku
życia. Rozwija się powoli i niejawnie. Spowodowana
niezdrowym
trybem
życia:
stresem,
złym
odżywianiem, brakiem ruchu. Tylko ostrzejsze
przypadki
wymagają
regularnego
stosowania
zastrzyków z insuliny.
Ciążowa – występuje u niektórych kobiet
w okresie ciąży i kończy całkowicie się wraz
z porodem.

Dopuszczalny poziom cukru we krwi:
na czczo:
godzina po posiłku:
dwie godziny
po posiłku:
przed posiłkiem:

80-120 mg%
do 180 mg%
do 160 mg%
80-135 mg%

Objawy cukrzycy…
o
o
o
o
o
o

mocne uczucie pragnienia,
duże osłabienie i senność,
skurcze w nogach, szczególnie łydkach,
wzrost masy ciała (w przypadku cukrzycy typu I),
wysokie stężenie cukru we krwi,
szybkie i silne pogorszenie wzroku

Objawy te pojawić się mogą zwłaszcza po spożyciu
słodyczy, mocno słodzonych napojów albo posiłków
wysokokalorycznych.
Po zdiagnozowaniu cukrzycy przez lekarza, konieczny jest
dobór odpowiedniej diety. Zaleca się jedzenie owoców
i warzyw bogatych w cukry złożone a także chudego mięsa
(ryby, drób), ser biały, mleko o niskiej zawartości cukru etc.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło nr 15 w Policach
ul. Konopnickiej 15, 72 - 010 Police
tel. (0-91) 317 56 22

Co to takiego astma oskrzelowa?
Astma oskrzelowa jest przewlekłym schorzeniem
zapalnym dróg oddechowych. Przeważnie towarzyszy jej
nadwrażliwość na różne bodźce fizyczne, chemiczne lub
farmakologiczne. Pojawić się może w każdym wieku,
najczęściej jednak ujawnia się przed 5 rokiem życia.
Na rozwój astmy wpływ wiele różnych czynników:
wrodzona
skłonność,
czynniki
środowiskowe,
immunologiczne, hormonalne oraz obecność alergenów.
Leczenie w przypadku astmy polega przede wszystkim
na
stałej
opiece
ze
strony
specjalisty
i doborze odpowiednich leków. Ważne jednak jest także
unikanie sytuacji, które mogą spowodować atak
astmatyczny.
W niektórych przypadkach możliwa jest immunoterapia,
tzw. odczulanie.

Astmie można zapobiegać!
Chroniąc dzieci przed dymem papierosowym, alergenami
roztoczy kurzu domowego i zwierząt futerkowych mamy
dużą szansę, że nie dopuścimy do rozwoju astmy.
Jest to szczególnie istotne w przypadku występowania
wcześniejszych przypadków astmy lub alergii w rodzinie.

Jak rozpoznać astmę?
Skonsultuj się z lekarzem jeśli zauważysz m.in.:
o napady duszności,
o świszczący oddech,
o kaszel, przeważnie nocny, na początku suchy, potem
połączony z odkrztuszaniem białej wydzieliny
oskrzelowej,
o uczucie ciężaru i ucisku w klatce piersiowej,
o objawy nasilają się w czasie kontaktu z alergenami,
o u dzieci pojawia się niepokój, podwyższona
temperatura, przyspieszone bicie serca, bóle
brzucha.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Przewlekłymi
Chorobami Dróg Oddechowych i Alergią
ul. Sokołowskiego 11, 78 - 901 Szczecin
tel. (0-91) 442 72 60

Dlaczego warto zostać krwiodawcą ?
Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą,
to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji,
wypływającej ze wiadomości, że być może Twoja krew
uratuje życie innego człowieka.
To również sposób na zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa własnego i spokoju o bezpieczeństwo
zdrowia i życia osób Ci najbliższych.
Już po pierwszej donacji poznasz grupę swojej krwi,
która zostanie wpisana do legitymacji HDK – może
przydać Ci się to w przyszłości – nawet wielokrotnie.
Jako krwiodawca masz zapewnioną bieżącą kontrolę
stanu swojego zdrowia – ogólne badanie lekarskie
oraz systematycznie aktualizowane wyniki badań
laboratoryjnych.
Co najważniejsze, pomagasz chorym, potrzebującym
krwi oraz samemu sobie. Kiedyś też możesz jej
potrzebować.
Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut. Jednorazowo
pobiera się 450 ml krwi (tj. ok. 10% zawartości układu
krwionośnego).

Zostań Honorowym Dawcą Krwi
Honorowym Dawcą Krwi zostaje każda osoba, która
chociaż raz oddała honorowo krew. Honorowemu dawcy
przysługuje:
o tytuł i legitymacja "Honorowy Dawca Krwi",
o ekwiwalent w wysokości 4500 kcal,
o zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających
z przepisów prawa pracy,
o zwrot kosztów przejazdu do jednostki publicznej
służby krwi i z powrotem,
o zwolnienie z pracy lub zajęć lekcyjnych w dniu,
w którym oddaje krew,
o otrzymanie wyników badań krwi.
Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65. roku
życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie
nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym
ludziom, to zgłoś się do najbliższej placówki publicznej
służby krwi. Na wizytę wybierz się najlepiej po lekkim,
beztłuszczowym posiłku. Koniecznie weź ze sobą
dokument tożsamości.
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Rzeczypospolitej Polskiej
Klub Honorowych Dawców Krwi im. Henrego Dunant
w Policach
ul. Armii Krajowej 14, 72 - 009 Police
tel. (0-91) 423 20 30

Po czym poznać, że ktoś
może być ofiarą przemocy?
Poniższe objawy mogą wskazywać, że osoba
doświadcza przemocy (fizycznej bądź psychicznej):
o na ciele widać siniaki, stłuczenia, otarcia, pręgi,
lub inne urazy mogące świadczyć o maltretowaniu;
o nosi ubrania dokładnie zasłaniające ciało, nawet
w upalne dni, aby ukryć ślady bicia;
o jest nieśmiały, wycofany bądź lękliwy (szczególnie
dzieci);
o ma bardzo niską samoocenę;
o boi się dorosłych;
o ulega wahaniom nastroju;
o jest skrajnie uległy lub agresywny;
o ma zaburzenia komunikacji;
o sugeruje, że ma jakieś tajemnice, o których boi się
mówić;
o ucieka z domu;
o myśli lub próbuje samobójstwa;
Stosowanie przemocy wobec drugiej osoby zarówno
pełnoletniej, jak i niepełnoletniej, jest w Polsce
przestępstwem.
Nawet jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasze podejrzenia są
słuszne, warto je sprawdzić.

Do kogo się zwrócić o pomoc?
Jeżeli podejrzewasz, że ktoś doznaje w swoim domu
przemocy, porozmawiaj o tym z kimś.
o Udaj się lub zadzwoń do szkoły, w której dziecko się
uczy i porozmawiaj z pedagogiem o swoich
podejrzeniach.
o Możesz napisać list do Sadu Rodzinnego z opisem
tej sytuacji. Ważne jest, aby w liście podać dane
bitego osoby i rodziny, której to dotyczy, aby sąd
mógł podjąć interwencję. Sąd rodzinny powinien
interweniować nawet w przypadku anonimu, jeżeli
w liście znajdują się dane rodziny. List powinien być
skierowany do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny
i Nieletnich);
o Udaj się do ośrodka pomocy społecznej;
o Skontaktuj się z organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się zjawiskiem przemocy w rodzinach.
Zachodniopomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu
MONAR – MARKOT
Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Policach
ul. Kosynierów Gdyńskich 25, 72 - 010 Police
tel. (0-91) 317 65 91
Stowarzyszenie „S.O.S. dla Rodziny”
ul. Legnicka 1/48, 70 - 134 Szczecin
tel. (o-91) 433 03 39
e-mail: biuro@sos.home.pl

Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze
ul. Santocka 32/30
71-119 Szczecin
adres e-mail: ratownicy@op.pl
tel. 509 411 785
503 007 298

www.ratownicy.com.pl
nr konta 12-1020-4795-0000-9602-0111-1608
KRS 0000237545
Pomóż nam pomagać innym!
Osoby prywatne oraz instytucje mogą wesprzeć
działalność Stowarzyszenia na kilka sposobów:
Wsparcie pieniężne…
Wszelkie darowizny zostaną przeznaczone na zakup
niezbędnego sprzętu ratowniczego lub szkoleniowego
wykorzystywanego na kursach pierwszej pomocy.
Wsparcie materialne…
Każdy, kto chce może wesprzeć działalność
Stowarzyszenia
poprzez
podarowanie
sprzętu
ratowniczego
lub
szkoleniowego,
elementów
umundurowania, bądź materiałów reklamowych.
Członkostwo…
Każda osoba, której odpowiadają cele i działalność
Stowarzyszenia, może zostać jego członkiem.

