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WYSTAW SIĘ DO SŁOŃCAWYSTAW SIĘ DO SŁOŃCA
Niedługo rozpoczynamy sezon letni.
Jest to czas, w którym można się
zrelaksować, odpocząć, pojechać nad
wodę lub zwiedzić trochę świata. Nie
sposób wypoczywać bez promieni
słonecznych. Słońce wywiera
pozytywny wpływ na nasze
samopoczucie, wydzielanie niektórych
hormonów, produkcję witaminy D3 oraz
rytm snu i czuwania, jednak w
nadmiarze może wykazywać działanie
niekorzystne. Moda na opaleniznę
pojawiła się dopiero w połowie
ubiegłego wieku, do tego czasu
uważana była za oznakę
przynależności do niższych klas
społecznych. Choć naukowcy już od
dawna alarmują, iż eksponowanie się
na zbyt duże dawki promieniowania
może być szkodliwe dla naszego
zdrowia. 

Czy Ty stosujesz się do zasad
bezpiecznego opalania i wiesz jakie
korzyści przynoszą nam promienie
słoneczne? Przeczytaj nasz artykuł, aby
utrwalić lub pogłębić swoją wiedzę.

Wzmacniają kości - dzięki
witaminie D, która jest wytwarzana
w skórze pod wpływem promieni
słonecznych;

Korzyści jakie przynoszą
nam promienie słoneczne:

zasoby programu canva.com

Zapobiegają depresji - promienie
słoneczne to uznany lek na
depresję sezonową, spowodowaną
niedoborem światła słonecznego
(tzw. SAD). Pod wpływem
odpowiedniego natężenia luksów
(które słońce nam zapewnia) w
organizmie wytwarzane są
serotonina i dopamina,
neuroprzekaźniki zwane hormonami
szczęścia, bo dzięki nim mamy
dobry humor. Jednocześnie pod
wpływem światła spada produkcja
adrenaliny, czyli hormonu stresu;
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Łagodzą stany zapalne - z badań
wynika, że stan 90 proc. chorych na
łuszczycę poprawia się po
zastosowaniu kąpieli słonecznych;

Zapobiegają nowotworom i
pomagają zajść w ciążę -
odpowiednie nasłonecznienie
pomaga też zapobiegać
nowotworom, zwłaszcza jelita
grubego i piersi. Okazuje się, że
witamina D3, która powstaje w
skórze, chroni przed
niekontrolowanymi podziałami
komórek. Odpoczynek w
promieniach słońca sprzyja
uregulowaniu gospodarki
hormonalnej (zwłaszcza poziomu
prolaktyny). To sprawia, że łatwiej
zajść w ciążę po udanej majówce
lub słonecznym urlopie;

Poprawiają samopoczucie i
sprzyjają redukcji symptomów
depresyjnych - nawet niezależnie
od wpływu na poziom witaminy D –
jasne światło wpływa na stopień
produkcji serotoniny;

Promienie UV mogą działać
immunosupresyjnie - zauważono, że
oba typy promieni, A i B, wpływają
na ekspresję niektórych cytokin
zapalnych (cytokiny biorą udział w
inicjowaniu stanu zapalnego, jego
podtrzymywaniu, a nawet w
utrzymywaniu się patologicznego
bólu). Spekuluje się, że może to
potencjalnie przynosić korzyści w
chorobach autoimmunologicznych;

Ekspozycja na słońce sprzyja
zdrowiu mózgu – w literaturze
fachowej nie brakuje doniesień na
temat zmniejszania ryzyka chorób
takich jak Alzheimer, Huntington,
czy Parkinson, a nawet istnieją
informacje na temat działania
prokognitywnego, poprzez
stymulowanie aktywności wzgórza
w mózgu;
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Szwedzcy naukowcy zauważyli, że
regularna ekspozycja na słońce
może aż dwukrotnie zmniejszać
ryzyko śmiertelności;

Wpływają na utrzymanie
sprawniejszego rytmu snu i
czuwania - to właśnie obecność
słońca na niebie „nakręca” nasz
biologiczny zegar, a im bardziej z
niego korzystamy, tym lepiej ów
zegar funkcjonuje;



Słońce może poprawiać jakość
skóry poprzez zmniejszenie
objawów trądziku - jednym z
powodów skuteczności jest fakt, że
niebieskie spektrum światła
skutecznie dezaktywuje bakterie
"Propionibacterium acnes", która
jest częstym powodem trądziku;

Obniża ciśnienie krwi i chroni
układ sercowo-naczyniowy - jest to
powiązane ze zmiennością stężeń
witaminy D, ale nie tylko. Promienie
UV-A mają zdolność do stymulacji
produkcji tlenku azotu, dzięki czemu
rozszerzają się światła naczyń
krwionośnych i obniża się ciśnienie
krwi.

Zasady bezpiecznego
opalania się:

Wyrzuć przeterminowane kosmetyki

Tylko 1 proc. promieni słonecznych to
szkodliwe promieniowanie
ultrafioletowe (UV). Jednakże tyle
wystarczy by uszkodzić naszą skórę i
zwiększyć ryzyko zachorowania na
raka. Skuteczną ochroną są oczywiście
kosmetyki z filtrem UV. Te, które zostały
nam z poprzedniego sezonu, nadają
się wyłącznie do kosza. Pod wpływem
czynników zewnętrznych utraciły one
już swoje ochronne właściwości, więc
co roku powinniśmy zaopatrzyć się w
nowe kremy z filtrem.

Krem z filtrem dobierz do typu skóry

Na plażę zabierasz jeden krem z
filtrem dla całej rodziny? Na pewno to
lepsza opcja, niż nie wziąć żadnego.
Jednak pamiętaj, że każdy z nas ma
inny typ skóry. Dla dzieci przeznaczone
są kremy z SPF 50, najlepiej
wodoodporne. Osoby o jasnej karnacji
również powinny smarować się
kremem z faktorem SPF 50, zaś te,
które opalają się na brązowo, mogą
zacząć od SPF 30 lub 40, a później
zejść na niższy stopień ochrony (np. SPF
20).

Nie żałuj sobie kremów

Nie wystarczy psiknąć na rękę
niewielką ilość kremu i nanieść na ciało
w trakcie opalania. Przede wszystkim
musimy to zrobić wcześniej, jakieś 20‒
30 minut przed ekspozycją na słońce,
bo tyle czasu trwa aktywacja
ochronnych składników. Nieprawdą
jest, że gdy używamy kremu
wodoodpornego, po wyjściu z wody nie zasoby programu canva.com
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musimy się już smarować. Należy za
każdym razem nanosić go na skórę, a
jeśli się nie kąpiemy, to czynność
trzeba powtarzać co 2 godziny.

Ach! I rada dla chowających się w
cieniu – wy również potrzebujecie
odpowiedniej ochrony.
Promieniowanie UV odbija się od
różnych powierzchni, np. wody i
piasku, dlatego dociera także do
cieniolubnych… 

łąkę. Czapki z daszkiem nie zasłaniają
karku i uszu, więc też nie są najlepszym
rozwiązaniem chroniącym przed
promieniami UV.

Uważaj na składniki fotouczulające

Posmarowałeś się kremem, leżałeś na
słońcu w „bezpiecznych” godzinach, a
skórę i tak masz czerwoną jak rak?
Taki scenariusz jest możliwy. Może to
być wina tego, co jemy i pijemy. Część
składników ma właściwości
fotouczulające. Należą do nich
niektóre leki antydepresyjne,
antykoncepcyjne i
przeciwcukrzycowe. Poza tym rośliny,
takie jak dziurawiec, melisa czy nawet
seler. Unikaj ich, jeśli planujesz
plażowanie!

Marchewkowa ochrona przed słońcem

Przed opalaniem powinieneś
dostarczyć swojemu organizmowi
beta-karotenu (obecnego w marchwi,
pomidorach, brzoskwiniach, papryce,
szpinaku, brokułach, sałacie) ‒ niszczy
on wolne rodniki, czyli zapobiega
uszkodzeniom skóry oraz poprawia jej
odporność na promieniowanie.
Witaminy E i C także poprawią stan
skóry przed urlopem.
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Opalaj się w bezpiecznych godzinach

Niebezpieczne godziny to oczywiście
te, w których na słonecznych plażach
jest nas najwięcej, czyli między 11.00 a
15.00. Wówczas promieniowanie jest
najbardziej szkodliwe. Oczywiście nie
przekonamy nikogo, kto chce się
opalać, żeby wtedy nie wychodził z
domu, ale koniecznie trzeba wówczas
używać kremu z wysokim filtrem i
obowiązkowo nakrycia głowy.

Chroń głowę

Przed promieniowaniem najlepiej
chronią kapelusze zakrywające uszy,
kark i twarz, wykonane z jasnych
materiałów. Kapelusze słomiane, które
są luźno plecione, nadają się co
najwyżej na popołudniowy spacer na 
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Pij jak najwięcej wody

Gdy za oknem upał, potrzebujesz
jeszcze więcej wody niż zwykle.
Odwodnienie nie tylko utrudnia
regenerację skóry, ale też zwiększa
ryzyko udaru słonecznego. W związku z
tym, że się pocimy, tracimy wyjątkowo
dużo płynów. Powinniśmy dostarczyć
sobie dziennie nawet 4 litry wody!

Wybierz się do dermatologa

Zanim rozpoczniesz opalanie, odwiedź
dermatologa. Po obejrzeniu znamion i
pieprzyków na skórze lekarz określi,
które wymagają całkowitego zakrycia
przed promieniowaniem. Jeśli
znamiona wyglądają mocno
podejrzanie, dermatolog może polecić
usunięcie ich przez chirurga.

Opalać się można, ale należy
zachować zdrowy rozsądek. 

Udanego wypoczynku!

zasoby programu canva.com
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Po opalaniu...

Ukojenie po opalaniu przyniosą
preparaty z pantenolem, witaminami E
i A, aloesem, mentolem oraz alantoiną i
lanoliną. Dzięki nim skóra będzie lepiej
nawilżona i łatwiej się zregeneruje.

zasoby programu canva.com

Źródła:
https://zycie.hellozdrowie.pl/artykul-10-zasad-
bezpiecznego-opalania/#wyrzuc-przeterminowane-
kosmetyki
https://sposobynastres.pl/korzysci-ze-slonca
https://styl.interia.pl/piekno/news-korzysci-ze-
slonca,nId,1721620

Autor: Kamil Kasiowniak
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SKARBY BAŁTYKUSKARBY BAŁTYKU
czyli o najbardziej zagrożonych gatunkach w naszym morzu

Zanieczyszczenie środowiska to na
pewno jeden z najbardziej gorących
tematów ostatnich lat. Co roku do mórz
trafia nawet aż około 12 milionów ton
plastiku, a nasze morze – Morze
Bałtyckie – jest jednym z najbardziej
zanieczyszczonych zbiorników
wodnych na świecie! Co roku do
Bałtyku trafia 27 300 ton śmieci, z
czego 56% stanowi sam plastik.
Cierpią na tym zwierzęta. W Morzu
Bałtyckim znajdziemy kilka gatunków,
które niestety są zagrożone
wyginięciem.

morświnów są stawne sieci skrzelowe,
które wykorzystuje się do połowu ryb.
Te przez swoją budowę z silnych, lecz
cienkich przędzy powodują
nieodbijanie wysyłanych przez
morświny dźwięków (echolokacji). Zły
wpływ na ich życie ma także rozwój
turystyki i żeglugi po morzu, kiedy
coraz to większe zanieczyszczenie
hałasem powoduje migracje
morświnów z ich pierwotnych siedlisk,
co zakłóca ich spokój.

Nieco lepszą sytuację ma inny ssak
mieszkający w Bałtyku - foka szara.
Cofając się 100 lat wstecz w naszym
morzu żyło około 100 tysięcy
przedstawicieli tego gatunku. Na
przestrzeni lat, pod wpływem
zanieczyszczeń środowiska i masowych
polowań, ich populacja spadła
początkowo do 20 tysięcy w latach 40.
XX wieku, a już w latach 70. były to
tylko 3 tysiące. Na szczęście pod
wpływem działań międzynarodowych
organizacji i objęcia ochroną tych
zwierząt, udało się powrócić

https://www.portalmorski.pl/images/_gfx/_morze/natura/fauna/ssaki/alamy_wwf_solvin_zank_800l.jpg
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Morświn jest bałtyckim krewnym delfina
oraz jedynym waleniem w naszym
morzu. Niegdyś Bałtyk pełny był tych
ssaków. Jednak w XX wieku liczba tych
zwierząt tak zmalała, że współcześnie
są one krytycznie zagrożone
wyginięciem. Niestety dzisiaj w Morzu
Bałtyckim pływa tylko 500 morświnów,
więc gdy spotka się jednego osobnika
można mówić o wielkim szczęściu,
niczym wygrana na loterii.
Największym zagrożeniem dla 



do 30 tysięcy fok. Warto pamiętać, że
ssaki te wciąż są według prawa objęte
ochroną, bo według
przeprowadzonych badań stan
ochrony gatunku dalej jest zły. 

Kiedyś te osobniki zyskiwały nawet 1,5
m długości, w latach 90. XX wieku było
to średnio od 40 do 50 cm, a dzisiaj
tylko 30 cm. Współcześnie pracuje się
nad tym, aby przywrócić dorsze
bałtyckie do sytuacji, w jakiej
znajdowały się w latach ich świetności.
Ważnym aspektem w tej sprawie
będzie przejście na zrównoważone
rybołówstwo (takie, które nie zagraża
stabilności populacji gatunku).

https://www.portalmorski.pl/images/_gfx/x_nowe23/grey-seal-3281160_1280.jpg

Zagrożone wyginięciem są także foki
pospolite czy foki obrączkowane. Foki
obrączkowane do rozmnażania się
potrzebują śniegu i lodu. Tego jednak
nam ubywa, na skutek efektu
cieplarnianego, na który składa się
masowe zanieczyszczenie środowiska. 

https://chronbaltyk.pl/wp-content/uploads/2019/11/foka-pospolita_Jan-van-de-Kam-WWF.jpg

Nie sposób zapomnieć także o "królu
Bałtyku" - dorszu bałtyckim. Na skutek
przypadkowych połowów, martwych
stref bez tlenu, zanieczyszczenia i
szkodliwych praktyk połowowych, król
ten został obalony.

https://zasoby.ekologia.pl/animal/a/1346/800px-Gadus_morhua-Cod-2.jpg
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Dzięki takim organizacjom, jak
chociażby WWF los zagrożonych
zwierząt stopniowo się polepsza.
Istnieją specjalne numery alarmowe,
które niezwłocznie należy
wykorzystywać w sytuacjach, kiedy
dostrzeże się na przykład fokę na
brzegu. Pozwala to na szybką
interwencję służb i zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom Bałtyku.

Błękitny Patrol WWF 
(tel. 795 536 009) 

Stacja Morska na Helu 
(tel. 601 88 99 40)

Źródła:
https://www.wwf.pl/dorsz-baltycki
https://www.wwf.pl/zagrozone-gatunki/foka-szara
https://www.wwf.pl/ssaki-baltyckie
https://strefabiznesu.pl/morze-baltyckie-jest-zasmiecone-tonami-plastiku-
teraz-z-wylowionych-tam-sieci-rybackich-powstaja-rajstopy/ar/c3-15918273
https://www.wwf.pl/zagrozone-gatunki/morswin

Autor: Tomasz Rabajczyk
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PIJ WODĘ CZŁOWIEKU!PIJ WODĘ CZŁOWIEKU!
Nieubłaganie zbliżają się wakacje, a
tym samym lato i wysokie temperatury.
W tym okresie szczególnie powinniśmy
dbać o to, aby pić odpowiednią ilość
wody. Wraz z ciepłą pogodą na
zewnątrz wzrasta nasze
zapotrzebowanie na ilość
przyjmowanych przez nas płynów. 

Oto kilka powodów, dla których musimy
dbać, by odpowiednio się nawadniać.

elastycznie względem siebie. Woda
zapewnia prawidłową mechanikę
ruchu. Jeśli nie spełnimy tego
podstawowego warunku jest szansa, że
pojawią się dolegliwości bólowe
związane właśnie z układem ruchu.

zasoby programu canva.com

Organizm ludzki w 70% składa się z
wody. Dużo prawda? To pomyśl teraz
jakie konsekwencje może przynieść za
mała jej ilość. Nawet niewielkie
odwodnienie daje objawy w postaci
osłabienia i pogorszonego
samopoczucia. Aby nam się to nie
przytrafiło powinniśmy wypijać
dziennie 1 litr wody na każde 30 kg
masy ciała.

Może jesteś osobą która buduje swoją
muskulaturę? Nawet jeśli nie, to musisz
wiedzieć, że mięśnie oraz ścięgna
również potrzebują wody. Tkanki
miękkie muszą być odpowiednio
nawodnione. Nie mogą być one suche,
ponieważ nie przesuwałyby się 
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Przechodząc do wysokich temperatur…
Kiedy na dworze staje się ona wyższa
niż w naszym ciele, z powierzchni skóry
zaczyna parować woda, a my
obserwujemy to zjawisko w postaci
potu. Dzięki temu nasz organizm może
z łatwością regulować swoją
temperaturę, nie tylko latem, ale też
zimą. Jeśli będziemy pić odpowiednią
ilość wody, możemy zapobiec
przegrzaniu się.

zasoby programu canva.com



Korzyści z picia wody jest wiele. Jedną
z nich jest fakt, że jest ona dużo tańsza
od słodzonych napoi, w dodatku
większość z nich np. izotonicznych ma
w swoim składzie konserwanty,
substancje słodzące, barwniki oraz
kofeinę, które nie wpływają na nasz
organizm dobrze. Oczywiście wszystko
w odpowiednich ilościach jest dla
ludzi, jednak naprawdę warto
przerzucić się na picie wody.

Pamiętajmy jednak, że wodę, mimo
wszystko możemy przedawkować.
Dietetycy twierdzą, że człowiek
powinien pić dziennie 2,5 – 3 litrów
wody. Pan o imieniu Michael Farrell,
odkrył, że po przyswojeniu pewnej
ilości wody organizm zaczyna się
"buntować" i hamuje przełykanie.
Przyswajanie zbyt dużej jej ilości może
się skończyć hiponatremią, czyli
stanem, w którym nerki nie będą sobie
wstanie poradzić ze zbyt dużą ilością
płynów, a w organizmie spadnie
poziom jonów sodu i komórki
"spuchną”. W efekcie może się to
nawet skończyć obrzękiem mózgu,
zaburzeniami oddychania, a nawet
śmiercią.

Dzięki wodzie, która pełni rolę
transportera odpowiedzialnego, z
naszego organizmu są usuwane
biotoksyny. Przykładem jest mocznik,
który dzięki odpowiedniemu
nawodnieniu może w rozcieńczonej
formie zostać przez nas wydalony.

Źródła:
https://www.focus.pl/artykul/10-powodow-dla-ktorych-warto-pic-wode
https://piwniczanka.pl/baza-wiedzy/dlaczego-picie-wody-jest-wazne-5-
najwazniejszych-faktow-na-temat-picia-wody
https://noizz.pl/zdrowie/przedawkowanie-wody-ile-plynow-dziennie-trzeba-
pic/37f8st9

Autor: Nela Sobczak
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ODPOCZNIJ, W KOŃCUODPOCZNIJ, W KOŃCU
WAKACJE!WAKACJE!

czyli o rodzajach odpoczynku

Przeciętny człowiek powinien spać
około 8h, ale oczywiście wszystko
zależy od wieku i trybu życia. Mimo snu
i drzemek istnieją inne formy
fizycznego, czyli też aktywnego
odpoczynku jak np. spacer, joga,
taniec, czy medytacja.

Odpoczynek
psychiczny/umysłowy

Na każdym kroku wymaga się od nas
bezustannej wielozadaniowości.
Wykonywanie wielu zadań, ale także
napotykające nas różne sytuacje w
życiu sprawiają, że ciągle myślimy i
analizujemy, przez co nasz umysł
przetwarza codziennie ogromną ilość
informacji. Warto zadbać o to,
żebyśmy nie zadręczali się tymi
myślami i zamiarami. Z tego powodu
poleca się m.in. prowadzenie
dzienniczka/pamiętnika, gdzie można
przelewać własne myśli na papier,
robić ćwiczenia relaksacyjne, bądź -
zwłaszcza regularne - przerwy
podczas pracy.

zasoby programu canva.com

Odpoczynek fizyczny

 Jest to podstawowy filar odpoczynku,
bo zdrowy i odpowiedni sen jest
najważniejszy, lecz on sam nie poprawi
“jakości” odpoczynku.

Wiele ludzi kojarzy odpoczynek
wyłącznie ze spaniem, drzemkami lub
oglądaniem Netflixa. U wielu z nich
również dzień wygląda tak, że mimo, iż
ciągle odpoczywają, to są dalej
bardzo zmęczeni. Więc, co jest w tym
wszystkim nie tak i czy samo leżenie to
jedyna forma odpoczynku? 

Otóż okazuje się, że istnieje 7 filarów
odpoczynku, które wpływają na stan
psychofizyczny człowieka. Temat ten
porusza Saundra Dalton-Smith, która
jest internistą i opisuje te filary w
swojej książce “Sacred Rest”. Pokazuje,
w jaki sposób zadbać o swoje
samopoczucie, zapewnić komfort i
zebrać energię nie tylko podczas
spania. Czyli krócej, jak walczyć z
chronicznym zmęczeniem.

zasoby programu canva.com



Odpoczynek sensoryczny

Dotyczy on tematu bodźców oraz
przebodźcowania. Nasz mózg
każdego dnia odbiera niezliczoną ich
ilość. Duża liczba powiadomień i
informacji, jaką jesteśmy
bombardowani, sprawia, że nasz mózg
jest przeciążony. Chodzi tu szczególnie
o samą technologię i social media, ale
dotyczy to również hałasu czy tłoku. W
takich sytuacjach warto ograniczyć
czas spędzony w internecie i zadbać o
siebie oraz pobyć w przyjemnym dla
nas miejscu bądź na łonie natury.
Można także skorzystać z
aromaterapii. 

Odpoczynek emocjonalny

Każdy z nas odczuwa emocje i nie
należy tłumić ich w sobie, tylko je
zaakceptować. Emocje są naturalną
częścią każdego z nas i nie należy się
ich wstydzić, gdyż każdemu może
trafić się gorszy okres. Nie ma
negatywnych emocji, są jedynie
przykre i trudne. W takich sytuacjach
zawsze powinniśmy zwrócić się o
pomoc bez żadnych wątpliwości.
Wygadanie się komuś może pomóc
wyrzucić z siebie negatywne myśli oraz
zaznać wsparcia przy bliskiej osobie.

zasoby programu canva.com

Odpoczynek kreatywny

Rzadko zwracamy uwagę na
otaczające nas piękno świata. Chodzi
tu nie tylko o naturę, ale i sztukę oraz
muzykę. Warto je doceniać i samemu
spróbować czegoś w tym obszarze,
gdyż twórcze myślenie rozwija naszą
kreatywność. Wtedy też możemy skupić
się na sobie i zapomnieć na chwilę o
obowiązkach i stresujących sprawach.
Formami takiego odpoczynku jest
między innymi taniec, śpiew,
malowanie, czytanie książek i słuchanie
muzyki.

zasoby programu canva.com
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Odpoczynek społeczny

Czasami zbyt długi kontakt z wieloma
ludźmi może niektórych przytłoczyć.
Momentami może to również wynikać z
presji otoczenia w danej sprawie bądź
sytuacji. W tym czasie powinniśmy się
skupić na sobie, ale również
przeanalizować swoje relacje, czyli
czy nie utrzymujemy relacji, które nas
męczą i nic nam nie dają. Często są
one bagażem, który nas bardzo męczy
i obciąża, a nawet nie wiadomo, po co
go nosimy. Dlatego warto zastanowić
się przy jakich osobach najlepiej się
czujemy, nie udajemy i do jakich osób
mamy największe zaufanie oraz
otrzymujemy wsparcie.

Odpoczynek duchowy

Każdy z nas ma wyznaczone swoje
priorytety i to właśnie na nich powinien
się skupiać, by poczuć się szczęśliwym i
spełnionym. To zagadnienie odnosi się
właśnie do zaspokajania potrzeb
wyższych. Może to być wiara,
medytacja lub jakiś wyższy cel, który
pragniemy osiągnąć. Jest to poczucie
celu w życiu lub robienie czegoś
dobrego dla świata, czyli wspólnego
dobra. Warto wyznaczyć sobie takie
priorytety, by poznać własny cel w
życiu i cieszyć się nim.

Źródła:
https://zdrowie.wprost.pl/psychologia/rozwoj-osobisty/10413321/jakie-formy-
odpoczynku-zalecaja-eksperci-jest-ich-az-7.html
https://www.youtube.com/watch?v=miQJ6UiN7iw&t=1s
https://simplicite.pl/odpoczynek-na-7-sposobow-jak-odpoczywac-zeby-
odpoczac/

Autor: Kamil Słobodzian
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ABC OPARZEŃABC OPARZEŃ
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami,
ale już od kilku tygodni możemy
zaobserwować wysokie temperatury i
mocne słońce. Opalenizna nadaje
ciału piękny, brązowy kolor, jednak gdy
przebywamy na słońcu zbyt długo i nie
stosujemy odpowiednich kremów z
filtrem UV jesteśmy narażeni na
oparzenia słoneczne. Najgroźniejsze
promienie UVB występują latem, w
godzinach od 10:00 do 15:00.  

Z oparzeniami I i II stopnia możemy
poradzić sobie samodzielnie, bez
konieczności udawania się do lekarza. 

Oparzeniom zwykle towarzyszy ból,
tak więc warto przyjąć dostępny
bez recepty lek przeciwbólowy. 
Preparaty zawierające allantoinę,
która działa ściągająco i
oczyszczająco, a przez to
przyspiesza gojenie się ran. 
W przypadku gdy po kilku
godzinach na oparzonej skórze
pojawią się bąble, nie wolno ich
zdrapywać ani przekłuwać. Płyn w
nich zawarty wchłonie się sam, a
nasza ingerencja może tylko
zwiększyć ryzyko zakażenia. 

Domowym sposobem na oparzenia
słoneczne jest obłożenie skóry jogurtem
naturalnym, maślanką czy innym
produktem mlecznym o rzadkiej
konsystencji. Przynoszą one ukojenie,
nawilżają oraz przyspieszają
regenerację uszkodzonej skóry. Należy
je nałożyć na uszkodzoną skórę i
trzymać do momentu jak zaczną
zasychać i wówczas powinno się je
zmyć za pomocą letniej wody. 

zasoby programu canva.com

Obmywanie skóry letnią, ale nie
zimną wodą oraz stopniowe
oziębianie jej, aby przyzwyczaić
ciało do coraz niższej temperatury i
uniknąć szoku termicznego. 
Kremy  zawierające w składzie  D-
pantenol, nazywany prowitaminą
B5, który łagodzi podrażnienia,
swędzenie i zaczerwienienie skóry.
Dodatkowo ułatwia gojenie i
regenerację naskórka, działa
przeciwzapalnie i poprawia
barierę lipidową skóry. 

Sposoby na oparzenia słoneczne: 

zasoby programu canva.com



Przez kilka dni, podczas gojenia się
oparzenia, nie należy eksponować się
na słońce. W okresie gojenia oparzeń
należy pamiętać także o spożywaniu
dużej ilości płynów, gdyż odpowiednio
nawilżona skóra szybciej się
zregeneruje. Należy również unikać
noszenia obcisłej odzieży, która
mogłaby dodatkowo ją podrażnić.
Jeżeli pomimo zastosowania środków
łagodzących nadal utrzymuje się silne
zaczerwienienie skóry, ból i pieczenie
albo gdy temperatura ciała jest
podwyższona, konieczne jest
skorzystanie z pomocy lekarza.  

Podczas wakacji oprócz oparzenia
słonecznego grozi nam również
poparzenie przez meduzę. Gdy nas to
spotka, należy jak najszybciej wyjść z
wody. Miejsce poparzenia powinno się
namoczyć octem winnym, gdyż
neutralizuje on działanie toksyn. W tym
celu warto poszukać ratownika, który
powinien posiadać go w swojej
apteczce. Jeśli do skóry przylegają
parzydełka meduzy, należy je ostrożnie
zdjąć w taki sposób, by nie doznać
nowego poparzenia (za pomocą
pęsety).

Źródła:
https://www.medicover.pl/o-zdrowiu/oparzenia-sloneczne-
sposoby-na-oparzenia,3743,n,3707#oparzenia-sloneczne---jak-
unikac? 
https://www.help4skin.pl/oparzenia/jak-szybko-poradzic-sobie-z-
oparzeniem-slonecznym-podczas-urlopu  
https://www.medme.pl/artykuly/oparzenie-meduzy-powiklania-
objawy-leczenie-co-robic,73118.html  

Autor: Weronika Grzybowska
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Wakacje wielu z nas kojarzą się głównie ze słońcem, ciepłem i zabawą w wodzie.
Ważne jest by podczas odpoczynku pamiętać o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa. Czasem jednak ostrożność nie wystarcza i przydarzają się nam
różnego typu wypadki. Dziś chciałabym przypomnieć ci najważniejsze zasady
postępowania w przypadku podtopienia.

Najważniejszą kwestią jest ZACHOWANIE SPOKOJU! Pamiętaj, że panika w
niczym ci nie pomoże, a jedynie może spowodować, że niosąc pomoc – sam
ucierpisz.

Jeśli możesz, w przypadku wypadku, zaalarmuj ratowników wodnych, jeśli nie ma
ich w pobliżu spróbuj poprosić o pomoc ludzi wokół i zadzwoń pod numer 112.

Tonącej osobie najlepiej rzucić koło ratunkowe albo linę / gałąź. Jeśli ofiara
panikuje, spróbuj ją obezwładnić i bezpiecznie odholować do brzegu.

Kiedy osoba potrzebująca pomocy znajdzie się już przy brzegu, sprawdź czy jest
przytomna, a następnie udrożnij jej drogi oddechowe odchylając delikatnie
głowę trzymając za żuchwę i czoło.

Sprawdź czy ofiara oddycha. Jeśli po 10 sekundach nie zauważysz żadnej reakcji,
przejdź do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

1. Wykonaj 5 wdechów ratowniczych.

2. Zapleć ręce na mostku.

3. Wykonaj 30 ucisków.

Proces ten powtarzaj do momentu, gdy osoba poszkodowana zacznie oddychać
lub do przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego.

PIERWSZA POMOCPIERWSZA POMOC
W PRZYPADKU PODTOPIEŃW PRZYPADKU PODTOPIEŃ

zasoby programu canva.comŹródła:
https://stronazdrowia.pl/pierwsza-pomoc-przy-podtopieniu-jak-uratowac-osobe-tonaca-najwazniejsze-zasady/ar/c14-14248197

Autor: Wiktoria Swachta
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