
Zdrowie - jego mierniki i ich kontrola
Zdrowie to zdolność do osiągania pełni własnych fizycznych, psychicznych

i społecznych możliwości i reagowania na wyzwania środowiska.

Zdrowie jest procesem. Można je przywracać, umacniać i doskonalić.

Zdrowie fizyczne (zwane czasem somatycznym) oznacza prawidłowe funkcjonowanie układów narządów
i tkanek, właściwy rozwój fizyczny we wszystkich jego wymiarach, a także niskie nasilenie czynników
ryzyka, do których oprócz wskaźnika fizjologiczno-biochemicznego zalicza się: niedostateczną aktywność,
sprawność i wydolność fizyczną oraz niską odporność organizmu na zachorowanie

Mierniki zdrowia:
Negatywne: umieralność, zapadalność na choroby, chorobowość, rozpowszechnianie inwalidztwa,

absencja chorobowa, inne;

Pośrednie: warunki życia, pracy, sanitarne, woda, żywność, inne;

Pozytywne: jakość życia i oczekiwana jego długość, rozwój fizyczny, aktywność fizyczna, wydolność
fizyczna, sprawność fizyczna, spoczynkowa częstość skurczów serca, ciśnienie tętnicze
krwi, % tkanki tłuszczowej, profil lipidów, hematokryt, inne.

Kluczowe pozytywne mierniki zdrowia:
- rozwój fizyczny;
- aktywność fizyczna;
- sprawność;
- wydolność fizyczna.

Nowoczesne programy interwencyjne mające na celu kształtowanie zachowań zdrowotnych, budowane
są w oparciu o informacje o zdrowiu, rozwoju fizycznym, aktywności ruchowej, sprawności i wydolności
fizycznej.

Rozwój osobniczy człowieka (ontogeneza) to przemiany rozwojowe organizmu, które
zachodzą od chwili zapłodnienia komórki jajowej do okresu życia człowieka.

Akceleracja - polega na tym, że pewne zjawiska, typowe dla określonej fazy rozwoju osobniczego,
pojawiają się coraz wcześniej.

Trend sekularny - przejawia się w zwiększeniu wymiarów ciała dzieci w stosunku do ich rówieśników
sprzed lat.

Wiek rozwojowy (biologiczny) - jest miarą biologicznej dojrzałości organizmu, wskazującą na stopień
rozwoju jego określonych właściwości.

Kryteria wieku rozwojowego:
 wiek morfologiczny - ocena mierników antropometrycznych (wysokość, masa ciała, proporcje);
 kostny - ocena dojrzałości układu kostnego wyrażona w latach, w odniesieniu do wartości

średnich dla populacji;
 zębowy - ocena stanu dojrzałości uzębienia oparta na wyrzynaniu zębów;
 wtórnych cech płciowych - na podstawie rozwinięcia cech płciowych.



Pytania:

1. Co to jest zdrowie?

2. Wymień pozytywne mierniki zdrowia.

Zadania:

1. Wykonaj ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała.

2. Wykonaj ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.


