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Zatrucia pokarmowe
Zatrucia pokarmowe są to choroby wywołane spożyciem
pokarmów zawierających drobnoustroje chorobotwórcze
i toksyny bakteryjne. Są one groźne dla wszystkich bez względu
na wiek, kondycję fizyczną czy odporność organizmu. 

Przyczyną zatruć pokarmowych

jest najczęściej brak higieny podczas

produkcji żywności oraz niewłaściwe

jej przechowywanie, szczególnie

podczas upałów. Najwięcej zatruć

pokarmowych powodowanych

jest zakażeniem bakteriami z rodzaju Salmonella. 



Bezpieczny wypoczynek

Bakterie Salmonella najczęściej występują w produktach 

zawierających surowe jaja (majonezy, kremy, kogel-mogel, 

lody) oraz drób i rozdrobnione przetwory mięsne: tatar, 

pasty rybne, galaretki, pasztety, pierogi. Ponadto, żywność 

może ulec wtórnemu zakażeniu poprzez kontakt z 

nosicielem pałeczek Salmonella (brudne ręce). 
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Objawy zatrucia bakteriami Salmonella występują 
najczęściej
w ciągu 6-72 godzin po spożyciu zanieczyszczonego 

pokarmu. Początek choroby jest nagły i manifestuje                  
się wodnistą biegunką, bólami brzucha, mdłościami                            
i wymiotami. Zaburzeniom pokarmowym zwykle 
towarzyszy gorączka (do39°C), ból głowy, dreszcze, 
ogólne rozbicie. Objawy ustępują po 2-3 dniach, 
ale wyzdrowienie w lżejszych przypadkach  następuje                
po 7 dniach. 

W razie wystąpienia objawów chorobowych należy 
natychmiast zgłosić się do lekarza !
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Profilaktyka zakażeń i zatruć pokarmowych: 

- mycie rąk po wyjściu z toalety i przed 

przygotowywaniem i spożywaniem posiłków, 

- unikanie lodów i ciastek pochodzących od 

nieznanych wytwórców i przygodnych sprzedawców, 

- sprawdzanie daty przydatności do spożycia 

wszystkich produktów. 



Bezpieczny wypoczynek

Meningokoki
To bakterie zwane dwoinkami zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych. Meningokoki żyją w wydzielinie jamy
nosowo-gardłowej człowieka. Do zakażenia dochodzi
w skutek kontaktu z bezobjawowym nosicielem lub osobą
już chorą. 
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Sposoby zakażenia: 

- drogą kropelkową (kichanie, kaszel), 

- przez kontakt bezpośredni (np. pocałunek,)

- przez kontakt pośredni (np. korzystając ze wspólnych 

naczyń czy sztućców). 

Na zakażenie meningokokami najbardziej narażone są :

- dzieci w wieku od 2 miesięcy do 5 lat ponieważ ich system 

odpornościowy nie jest wystarczająco dobrze rozwinięty, 

młodzież między 11 a 24 rokiem życia
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Objawy u starszych dzieci i dorosłych:

gorączka lub spadek temperatury poniżej 36 °C, 

sztywność karku, światłowstręt, ból głowy, bóle 

stawowe, przyspieszony oddech, nudności (wymioty), 

senność,drgawki (nagłe skurcze mięśni), plamy na 

skórze o charakterze wybroczyn (wysypka krwotoczna). 

Niepokojące objawy należy skonsultować z lekarzem !
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Groźne kleszcze

Kleszcze żyją powszechnie na terenie całego kraju w 
miejscach wilgotnych i obfitujących w roślinność.  Można
spotkać je: w lasach i na ich obrzeżach,  w zagajnikach, 
na obszarach porośniętych wysoką trawą, zaroślami lub
paprociami, na łąkach, pastwiskach,  nad brzegami rzek
i jezior, w parkach i na działkach. 
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Aktywność kleszczy rozpoczyna się zwykle wczesną wiosną 

i trwa aż do późnej jesieni. Jest większa im wyższa jest 

temperatura i wilgotność otoczenia. Wiszą na źdźbłach 

trawy i na spodzie liści, z tego powodu są niewidoczne. 

Kleszcze żywią się krwią zwierząt i ludzi. W czasie wysysania 

krwi przenoszą groźne dla zdrowia wirusy i bakterie, 

wywołujące niebezpieczne choroby zakaźne między innymi

wirusowe zapalenie mózgu (KZM) i boreliozę. 



Bezpieczny wypoczynek

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo ukąszenia
przez kleszcze, należy: 

- nosić odpowiednią odzież w lesie zakrywającą jak

najwięcej części ciała, 

- stosować środki odstraszające kleszcze, 

- po wizycie w lesie dokładnie obejrzeć całe ciało! 
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Kleszczowe zapalenie mózgu 

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje kleszczowe
zapalenie mózgu, jako "ciężką, ostrą chorobą zakaźną
ośrodkowego układu nerwowego, która może prowadzić
do zgonu lub trwałych następstw neurologicznych
u 35-58% pacjentów. Śmiertelność w zakażeniach
objawowych sięga od 0,5 do 20%.”

Najpewniejszym sposobem zabezpieczenia się przed
kleszczowym zapaleniem mózgu jest szczepienie ochronne
zalecane przez Ministerstwo Zdrowia. Prawidłowo
przeprowadzone szczepienie wywołuje w organizmie
osoby zaszczepionej produkcję swoistych przeciwciał,
przeciw wirusowi KZM. Natychmiast po ukłuciu przez
zakażonego kleszcza, przeciwciała te zwalczają zakażenie
i nie dochodzi do rozprzestrzenienia się wirusa
w organizmie.
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Borelioza

Wieloukładowa choroba zakaźna wywoływana przez
bakterie należące do krętków z grupy Borrelia, przenoszona
na człowieka i niektóre zwierzęta przez kleszcze. Wrotami
zakażenia jest skóra nakłuta przez zakażonego kleszcza.
Pierwszym charakterystycznym objawem jest rumień
wędrujący, który powstaje na skórze w miejscu ukłucia przez
kleszcza. Diagnoza jest prosta we wczesnych przypadkach,
gdy ugryzienie kleszcza zostało zauważone i jeśli pojawił się
charakterystyczny rumień.
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Wszawica

W związku z nasileniem w okresie wypoczynku występowania

wszawicy wśród dzieci i młodzieży zalecane jest  bezwzględne

posiadanie i używanie tylko i wyłącznie osobistych przyborów

takich jak szczotka czy grzebień, codzienne czesanie i

szczotkowanie włosów, mycie skóry głowy nie rzadziej niż raz

w tygodniu, wyposażenie dzieci w szampony z odżywkami

ułatwiającymi pielęgnację włosów,  po powrocie do domu

sprawdzenie czystości głowy i włosów.

W przypadku zauważenia jaj wszy (gnid) 

lub wszy we włosach można zastosować

po konsultacji z farmaceutą dostępne

w każdej aptece preparaty, które skutecznie

likwidują wszy na każdym etapie ich rozwoju. 
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Grypa

Zakażenie grypą sezonową, w tym A(H1N1), odbywa się
drogą powietrzną i kropelkową (np. kichanie). Możliwe jest 
też przenoszenie się zakażenia przez dotykanie przedmiotów
zanieczyszczonych śliną lub wydzieliną dróg oddechowych
osoby chorej i następnie dotykanie śluzówki osoby zdrowej. 

Objawy grypy sezonowej:  gorączka,  kaszel, ból gardła,  
katar z płynną wydzieliną lub zatkanym nosem, bole 
mięśniowe i stawowe, ból głowy,-dreszcze,  mogą
występować wymioty

i biegunka.
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Aby zapobieć grypie należy:

➢ Myć często ręce wodą z mydłem co najmniej 20 sekund
lub dezynfekuj preparatami alkoholowymi!

➢ Zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową podczas
kaszlu i czyszczeniu nosa!

➢ Jeśli nie ma się przy sobie chusteczki podczas kichania i
kasłania zasłonić nos i usta rękawem powyżej łokcia!
Nie dłońmi!

➢ Unikć dotykania oczu i nosa, aby nie roznosid zarazków!
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➢ Wonly czas spędzajć na świeżym powietrzu!

➢ Wietrzć pomieszczenia, w których spędza się czas!

➢ Unikać kontaktu z chorymi!

➢ Zgłosić się do lekarza, gdy pojawią się objawy grypy!

➢ Zaszczepić się przeciwko grypie!
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Wypoczynek nad wodą

W upalnym słońcu najmilej spędza się czas nad wodą,
która ochładza i pozwala na wiele zabaw i aktywną
rekreację. Czas wakacji to tłumy ludzi odpoczywających
przy kąpieliskach, dlatego mimo odprężenia należy
rozważnie korzystać z uroków wody i plaży.
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Zasady bzpiecznego wypoczynku nad wodą !

➢ Po wejściu do wody najpierw należy schłodzić okolicę serca, 
karku oraz twarz. 

➢ Nie wskakiwać do wody zaraz po opalaniu, gdyż może to 
grozić

szokiem termicznym lub utratą przytomności.

➢ Korzystać z kąpieli w miejscach dozwolonych i oznakowanych, 
tylko pod opieką dorosłych i ratownika! 

➢ Nie wskakiwać do nieznanych zbiorników wodnych, gdyż
może

zakończyć się to poważnym urazem ciała. 

➢ Gdy przy kąpielisku widzimy

czerwoną flagę lub jej nie ma 

wcale, kąpiel jest zabroniona. 
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Szkodliwe opalanie

Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na szkodliwy
wpływ promieniowania UV. Nadmierna ekspozycja
na słońce może przyczynić się do powstania raka skóry
w późniejszym wieku. Długotrwałe i nierozmyślne
korzystanie z kąpieli słonecznych prowadzi do
niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych takich jak:
fotostarzenie się skóry, nowotwory skóry (np. czerniak
złośliwy), przebarwienia skóry, zaskórniki, nadprodukcja
wolnych rodników, immunosupresja (osłabienie układu
odpornościowego),fotodermatozy(nienowotworowechoro
by skóry), choroby oczu(np. zaćma), rumień i oparzenia

słoneczne, reakcje fotouczulajace.
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Zdrowe plażowanie to nie tylko stosowanie odpowiednich preparatów.

Aby cieszyć się ładną opalenizną i zachować zdrową skórę również
należy przestrzegać pewnych zasad. 

Należy pamiętać aby:

➢ Chronić się przed nadmiarem słońca szczególnie między

godziną 10 a 14, gdy promieniowanie jest najsilniejsze.

Możesz poparzyć skórę i nabawić się udaru. 

➢ 80 procent promieni słonecznych odbija się od piasku

i wody. Oznacza to, że siedząc pod drzewem czy

przebywając pod parasolem, także można się poparzyć.

➢ Używać kremów z filtrem przeciwsłonecznym,

nie oznacza to jednak, że można coraz dłużej

przebywać na słońcu.
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➢ Przed wyjściem na plażę unikać kosmetyków
zawierających alkohol, bo mogą powodować
podrażnienia. 

➢ Korzystając z kąpieli słonecznych, unikać używania
dezodorantów, perfum i kosmetyków kolorowych - mogą
spowodować przebarwienia twojej skóry. 

➢ Nie zapominać o nakryciu głowy, szczególnie dotyczy to 
małych dzieci, gdyż brak okrycia może stać się przyczyną
udaru. 

➢ Używać okularów słonecznych z odpowiednim filtrem
przed UVA 

i UVB, w przeciwnym razie zamiast chronić oczy, będą
im szkodzić.  
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Wypoczynek w  górach

Podstawą każdej planowanej wycieczki w góry jest odpowiednie
dobranie długości trasy oraz poziomu jej trudności zgodnie
z posiadanymi umiejętnościami, kondycją, wiekiem, a także
panującymi warunkami na szlaku oraz pogodą. 

Należy pamiętać aby!:

➢ Planując wyjście w góry korzystać

zaktualnych map turystycznych 

lub przewodników. 

➢ Postarać się wyjść na szlak możliwie

jak najwcześniej, aby mieć sporo

czasu na podziwianie górskich widoków. 
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➢ Aby bezpiecznie dotrzeć do celu planowć wycieczkę tak, 
aby wrócić przed zmierzchem. 

➢ Zawsze należy mieć na względzie najsłabszą osobę w 
grupie. 

➢ W żadnym wypadku nie wolno zbaczać ze znakowanego
szlaku. 

➢ Gdy pogoda jest nie pewna, lepiej nie ryzykować wyjścia
na szczyty górskie. 

➢ Na pierwsze wyjście nie wybierać najwyższego szczytu, 
ponieważ brak aklimatyzacji może powodować
zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu. 

➢ Nie wybieraj się w góry samotnie. 

➢ Zawsze poinformuj kogoś o trasie, 

którą zamierzasz iść. 
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Wypoczynek lesie

Świeże powietrze, łono natury, zieleń, śpiew ptaków to
i inne atrakcje możemy odnaleźć w lesie oraz na leśnych
polanach. Jednak również tam należy odpowiednio się
zachowywać, aby nie zakłócać

spokoju leśnych mieszkańców.
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Wypoczywając w lesie należy:

➢ Czytać i stosować się do informacji umieszczonych na
tablicach informacyjnych przy wejściach do lasu.

➢ Nie schodzić z wyznaczonych szlaków i ścieżek, szczególnie,           
gdy słabo zna się okolicę i nie oddalać się od grupy. 

➢ Jeśli spotka się dzikie zwierzę (np. wilka, żubra, dzika), spokojnie

wycofać się z tego miejsca.

➢ Będąc w lesie nie należy krzyczeć – może to spłoszyć
zwierzynę.

➢ Nie wolno wyrzucaj śmieci w lesie. 

➢ Nie wolno niszcz domów zwierząt (mrowiska, nory, dziuple). 

➢ Nie wolno jeść niemytych owoców leśnych. 

➢ Nie wolno iść do lasu w czasie silnych wiatrów i burz. 

➢ Jeśli jest zagrożenie pożarowe postępuj zgodnie z zaleceniami,                            

aby nie stwarzać ryzyka. 
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Bąblowica (choroba brudnych rąk)

➢ Groźna pasożytnicza choroba, wywoływana przez

➢ tasiemca bąblowcowego - jednojamowego lub rzadziej
tasiemca wielojamowego.

➢ Choroba wywoływana jest najczęściej przez larwy
tasiemca .

➢ Do zarażenia dochodzi w wyniku połknięcia jaj bąblowca.

➢ Źródłem tego zarażenia są odchody żywicieli
ostatecznych.

➢ Człowiek najczęściej zaraża się poprzez spożycie niemytych
owoców leśnych.
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➢ Połknięte przez człowieka jaja tasiemca w przewodzie 

pokarmowym przekształcają się w postacie larwalne 

przyjmujące formy torbieli. Przez ścianę jelit, larwy, 

przedostają się do krwiobiegu w którym są roznoszone 

po całym organizmie człowieka. 

➢ Najczęściej osiadają w wątrobie, rzadziej w płucach, 

mózgu, sercu, nerkach, śledzionie, gałce ocznej, 

kościach. Pęcherz bąblowca rośnie wolno, ale po kilku 

lub kilkunastu latach osiąga rozmiary od kilku do 

kilkudziesięciu centymetrów.

➢ Zapobieganie to dokładne mycie

owoców i warzyw a przedewszystkim rąk.
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Grzybobranie

Warto zapamiętać, iż tylko dobra znajomość grzybów
uczyni z grzybobrania przyjemność, a nie będzie
początkiem tragedii. Na taki wyjazd należy zatem zabrać
ze sobą „Atlas grzybów” i uważnie przyglądać się każdemu
wkładanemu grzybowi do koszyka.
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Las to miejsce, gdzie rośnie wiele gatunków grzybów
o różnych właściwościach toksycznych, niebezpiecznych
dla zdrowia i życia człowieka. Grzyby dzielimy na trzy
grupy: jadalne, niejadalne i trujące (wśród nich śmiertelnie

trujące).
Najsmaczniejsze i najbardziej poszukiwane przez grzybiarzy
są grzyby jadalne, które na spodniej części kapeluszy mają
warstwę ułożonych obok siebie rurek przypominających
gąbkę. Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie
trujących. Są tylko grzyby gorzkie powodujące zaburzenia
pokarmowe np: goryczak żółciowy, (szatan).
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Zbieranie grzybów z blaszkami na spodzie kapeluszy
wymaga większej wiedzy i ostrożności, ponieważ są
wśród nich grzyby trujące i śmiertelnie trujące. 

Większość szczególnie niebezpiecznych, śmiertelnie
trujących grzybów ma blaszki o białym zabarwieniu,
nie zmieniającym się w okresie wegetacji. 

Należą do nich wszystkie muchomory,a wśród nich
muchomor sromotnikowy. 
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Do śmiertelnie trujących grzybów, które powodują
uszkodzenia narządów miąższowych wewnętrznych należą:
muchomor sromotnikowy, muchomor wiosenny,
muchomor jadowity, piestrzenica kasztanowata, zasłonak
rudy.

Niebezpieczeństwo ich spożycia wynika z tego, iż objawy
poważnego już zatrucia organizmu występują po długim
okresie od zjedzenia (od 6 do kilkudziesięciu godzin).
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Kilka zasad prawidłowego zbierania grzybów: 

➢ Na grzybobranie najlepiej wybierać się wczesnym rankiem.

➢ Grzyby należy zbierać do przewiewnych koszy lub łubianek, nie
do worków plastikowych czy reklamówek, ponieważ grzyby
łatwo się w nich łamią, kruszą i zaparzają, a wtedy nawet
w jadalnych grzybach mogą się wytworzyć substancje szkodliwe
dla zdrowia.

➢ Nie należy zbierać grzybów zbyt młodych i niedojrzałych,
ponieważ takie okazy mogą jeszcze nie mieć wykształconych
wszystkich cech charakterystycznych do ich identyfikacji.

➢ Nie zbierać grzybów zbyt starych, zaczerwionych,
zarobaczonych, nasączonych wodą czy zapleśniałych,
ponieważ mogą być niebezpieczne dla zdrowia,
a pozostawione w lesie rozsieją zarodniki.
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➢ Grzyby wykręcamy z podłoża tak, żeby nie uszkodzić

grzybni i po sprawdzeniu oczyszczamy a następnie
przycinamy trzony (układamy w koszyku trzonami w dół).

➢ Zbierać należy tylko te grzyby, co do których nie mamy
najmniejszych wątpliwości, że są jadalne.

➢ Zbierając grzyby nie należy rozkopywać ściółki, gdyż
niszczy się grzybnię.

➢ Nie wolno niszczyć grzybów niejadalnych i trujących,
ponieważ są pokarmem dla zwierząt leśnych oraz
symbiontami drzew i krzewów.

➢ Przygotowane potrawy z grzybów nie należy
przechowywać (nawet w lodówce) dłużej niż jeden
dzień.
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Burza właściwe zachowanie podczas burzy

Na łące - będąc na otwartym terenie należy kucnąć ze

złączonymi nogami, nie wolno kłaść się na ziemię, siadać,

stać w rozkroku, biegać lub poruszać się szybkim krokiem,

Nad jeziorem lub morzem - nie spacerować po plaży

(zbiorniki z wodą, a szczególnie słone morze i mokry

piasek łatwo ściągają pioruny), w czasie burzy nie wolno

się kąpać w zbiornikach wodnych i na otwartych

basenach (woda jest doskonałym przewodnikiem

elektryczności), nie przebywaj w małych łódkach.
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W górach – należy zejść z grani lub wysoko położonych wzniesień
i schować się w jakimś zagłębieniu.

Podczas jazdy samochodem - należy zatrzymać się i pozostać w 
samochodzie. Jesteśmy w nim bezpieczni, pod warunkiem, że nie
dotykamy metalowych części,  nie należy parkować pod drzewami, 
liniami energetycznymi i innymi wysokimi obiektami.

Na biwaku - namiot nie jest bezpiecznym schronieniem w czasie
burzy. Zagrożenie stanowią jego metalowe elementy (maszt,
wsporniki, śledzie), które mogą „ściągać” piorun.



Bezpieczny wypoczynek
.

W lesie - szukaj schronienia wśród niższych drzew. 

Warto pamiętać że:

- nie wolno stać pod drzewami, gdyż niektóre z nich (np. lipy) 

bardzo łatwo przewodzą elektryczność,

- należy pozbyć się wszelkich metalowych przedmiotów, 
odejść jak 

najdalejod metalowych urządzeń, gdyż

te przyciągają wyładowania elektryczne,

- powinno się wyłączyć telefon komórkowy

i urządzenia elektryczne, gdyż mogą one 

zostać uszkodzone, a osoba przebywająca                                                              

w ich pobliżu porażona.
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Telefony alarmowe na wakacjach



Bezpieczny wypoczynek
Dopalacze - czym są ?

Nowa substancja psychoaktywna – substancja 

pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym 

stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy.

Nowe narkotyki…



Bezpieczny wypoczynek
Dopalacze - czym są ?

➢ Różnego rodzaju substancjie psychoaktywne lub ich mieszanki
o działaniu: stymulującym, relaksującym, halucynogennym, 
które nie znajdują się na liście substancji kontrolowanych;

➢ Tworzone (lub sprzedawane, jeżeli już istnieją) w celu 
uniknięcia obowiązujących przepisów prawa;

➢ Skład chemiczny ulega ciągłej ewolucji;

➢ Bardzo niebezpieczne, o długiej liście

działań niepożądanych;

✓ Szeroka, bardzo zróżnicowana i stale

✓ rozrastająca się grupa  związków 

chemicznych, o  negatywnym działaniu  

na organizm człowieka.
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Dopalacze - zagrożenia !

➢ Brak wiarygodnej lub jakiejkolwiek informacji na opakowaniu 

o składzie chemicznym;

➢ Te same nazwy handlowe nie zawsze zawierają te same 

substancje chemiczne;

➢ Częste mieszanie przez „użytkowników”

różnych preparatów  ze sobą;

➢ Niebezpieczne efekty uboczne

– do produkcji dopalaczy stosowane są:

kwas solny, benzyna, aceton,

fosfor i niezliczone inne szkodliwe

substancje;
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Dopalacze –zagrożenia !

➢ Nieokreślona dawka – stężenie substancji powodujących 

efekt narkotyczny może być wielokrotnie wyższe niż w 

klasycznych narkotykach, co ułatwia przedawkowanie;

➢ Wytwarzanie (produkcja) bez jakichkolwiek norm;

➢ Produkcja odbywa się w nieodpowiednich warunkach, 

w badanych próbkach znajduje się wiele zanieczyszczeń

i półproduktów;

➢ Typ stosowanego środka zastępczego jest zwykle ściśle 

związany z jego właściwościami.



Bezpieczny wypoczynek

Dopalacze skutki zażywania!

W pierwszej fazie dopalacze działają silnie na układ nerwowy, 

występuje stan euforii, wzmożona aktywność psychofizyczna, 

halucynacje wzrokowe i słuchowe, czasami także stany lękowe, 

zaburzenia świadomości. 

W drugiej fazie występują zaburzenia somatyczne m.in. wzrost ciśnienia 

tętniczego do niebezpiecznych wartości, przyspieszenie akcji serca do 

200 uderzeń na minutę  oraz objawy  uszkodzenia ośrodkowego układu 

nerwowego,  a nawet śmierci.

Badania wykazały, iż substancje chemiczne znajdujące się w 
dopalaczach silnie uzależniają. Ponadto zażywanie dopalaczy 

prowadzi do silnych zaburzeń psychicznych i agresywnych 

niekontrolowanych zachowań.



Bezpieczny wypoczynek



PSSE Wejherowo

Dziekujemy !


