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Bezpieczne zachowania w codziennym życiu

Udary słoneczne

Udar słoneczny to stan chorobowy wywołany przegrzaniem organizmu, w związku z dłu-
gim przebywaniem na słońcu, odwodnieniem organizmu i utratą elektrolitów. Najbardziej 
narażoną na udary słoneczne grupą są osoby w podeszłym wieku, osoby zmęczone, otyłe 
oraz osoby przyjmujące leki, które mogą utrudniać proces termoregulacji. 

Podstawowe informacje i wskazówki  

• Do głównych objawów udaru słonecznego zalicza się: wyczerpanie, dezorientację, 
uczucie gorąca, zaczerwienioną i suchą skórę, pragnienie, szum w uszach i skroniach, 
mroczki przed oczami, zawroty i ból głowy, czasami nudności i wymioty, podwyższoną 
temperaturę ciała nawet powyżej 40°C, utratę przytomności. Objawy narastają szyb-
ko, w razie utraty przytomności konieczna jest pomoc lekarza.

• Jak reagować: przede wszystkim należy wezwać pogotowie, bowiem udary słoneczne 
mogą doprowadzić w groźnych przypadkach nawet do śmierci. 

• Poszkodowanemu należy udzielić pierwszej pomocy: umieścić go w pozycji półsiedzą-
cej w zaciemnionym, chłodnym pomieszczeniu, zrobić zimne okłady na głowę i kark 
(nie stosować lodu, ponieważ w zetknięciu z rozgrzanym ciałem może to spowodować 
szok termiczny); należy podawać napoje chłodzące (zabronione jest picie alkoholu, 
kawy i herbaty); ulgę przynieść może obłożenie całego ciała wilgotnymi i chłodnymi 
ręcznikami - co pewien czas trzeba je zmieniać.

• Możliwe powikłania po udarze słonecznym to: śpiączka, drgawki, niewydolność róż-
nych narządów, m.in. nerek i oddechowa, niedokrwienie serca i zaburzenia jego rytmu.

• Zapobieganie udarom słonecznym polega na chronieniu głowy przed nadmiernym na-
słonecznieniem i szkodliwym promieniowaniem UV przy pomocy kapelusza lub chust-
ki.

• Odkryte części ciała, np. ramiona, twarz, dekolt, należy posmarować kremem z filtrem. 

• Trzeba pamiętać, aby nie przebywać na dworze w godzinach, kiedy słońce jest naj-
bardziej intensywne, tj. w godzinach 12.00-15.00. W czasie dużych upałów najlepiej 
korzystać ze spacerów późnym popołudniem.

• Należy pamiętać o wypijaniu co najmniej 2 litrów napojów dziennie, szczególnie wody 
mineralnej, herbatek ziołowych i niesłodzonych soków owocowych. 

Wprowadzenie

Projekt „Bezpieczna Jesień Życia” był realizowany w terminie od 15.06. do 31.12.2016 
roku. Zakładał poprawę jakości życia osób starszych 60+ dla ich godnego starzenia się.  
W ramach Projektu prowadzono zajęcia edukacyjne, grupowe i indywidualne, z zakresu 
szeroko pojętego bezpieczeństwa (w tym: zabezpieczenia przed oszustwami kryminalnymi 
wobec osób starszych, bezpieczeństwa na drodze, bezpiecznego odżywania się i zażywania 
leków). Uczestnicy zajęć wzięli także udział w warsztatach rozwijających ich umiejętności 
ochrony przed oszustami, rozpoznawania zachowań uderzających w ich bezpieczeństwo, 
rozwinęli umiejętności bezpiecznej jazdy samochodem, rozwinęli zdolności komunikacyjne 
i asertywnego odmawiania tzw. naciągaczom. Poza tym każdy uczestnik miał możliwość 
uczestnictwa w indywidualnym spotkaniu z psychologiem, czyli „Life-coaching”. 

Udział w Projekcie był bezpłatny, koszty jego organizacji pokryte zostały z dofinansowania 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, ze środków własnych Fundacji INTRA 
oraz z dotacji Urzędu Miasta Opola. Projekt był realizowany we współpracy z Uniwersyte-
tem Opolskim. Na zakończenie działań projektowych została zorganizowana konferencja 
podsumowująca, w której uczestniczyli beneficjenci projektu – Seniorzy, eksperci zajmują-
cy się problematyką senioralną i wolontariusze z Uniwersytetu Opolskiego oraz specjaliści
-praktycy z Fundacji INTRA. 

Ostatnim elementem realizacji Projektu „Bezpieczna Jesień Życia” jest przekazanie Pań-
stwu niniejszej broszury. Znajdą tutaj Państwo informacje o bezpiecznych zachowaniach  
w codziennym życiu, o bezpiecznym odżywianiu się oraz bezpiecznych zakupach. 

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w Projekcie „Bezpieczna 
Jesień Życia” i przyczyniły się do jego sukcesu. Dziękujemy osobom prowadzącym zaję-
cia indywidualne i grupowe. Dziękujemy prelegentom, którzy wzięli udział w konferencji 
wieńczącej działania projektowe. Dziękujemy wolontariuszom za poświęcenie swego czasu  
i energii oraz za rzetel-
ną i wysoką jakość Wa-
szej współpracy. 

Żywimy głęboką na-
dzieję, że informacje 
na temat bezpieczeń-
stwa przekazane Pań-
stwu podczas realizacji 
Projektu przyczynią się 
do podniesienia jakości 
i bezpieczeństwa życia 
opolskich Seniorów. 
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• Nosząc siatki, należy ciężar rozłożyć równomiernie na dwie ręce. Można także używać 
toreb na kółkach na zakupy. 

• Aby zapobiegać upadkom, należy także systematycznie kontrolować swój wzrok i nosić 
odpowiednie okulary. 

• Zalecane działania profilaktyczne obejmują m. in. poprawę bezpieczeństwa w najbliż-
szym otoczeniu osoby starszej, rozpoznanie istniejących chorób (ostrych i przewle-
kłych) oraz właściwe ich leczenie, modyfikację farmakoterapii, zaopatrzenie w sprzęt 
pomocniczy (np. laska, trójnóg, balkonik), prowadzenie ćwiczeń równowagi i chodu 
oraz zwiększających siłę i zakres ruchu w stawach, edukację pacjenta i jego rodziny 
ukierunkowaną na bezpieczne zachowania.

• Skuteczna profilaktyka to także uświadomienie osobom starszym i ich opiekunom za-
grożenia upadkiem i możliwości wykonania różnych podstawowych działań zapobie-
gawczych, takich jak np. powolne zmienianie pozycji z leżącej lub siedzącej na stoją-
cą, unikanie nagłych ruchów czy zwrotów, sięgania po przedmioty wysoko położone, 
przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów w celu zapewnia wystarczających warun-
ków do funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego.

Uzależnienia

Problem uzależnienia od alkoholu czy narkotyków przypisuje się najczęściej osobom mło-
dym. Okazuje się jednak, że wśród osób starszych nadużywanie alkoholu stanowi problem 
ponad 15% mężczyzn i około 10% kobiet powyżej 65. roku życia. Dane są jeszcze bardziej 
niepokojące dla osób hospitalizowanych – problem dotyczy aż 20% chorych w grupie wie-
kowej 60+. Wśród osób uzależnionych od narkotyków aż 1,4% stanowią osoby w przedziale 
wiekowym od 50 do 64 lat. Coraz powszechniejsza u osób starszych jest nikotynizm, le-
komania (zażywanie głównie środków nasennych i uspokajających), a także narkomania  
i różne formy hazardu.

Podstawowe informacje i wskazówki  

• Przyczyn dynamicznie rosnącej grupy uzależnionych seniorów można upatrywać: we 
wzorcach, jakie wypracowali w młodości; w reakcjach na niepożądane zmiany, np. 
przejście na emeryturę czy coraz bardziej odczuwalny i w wielu przypadkach bolesny 
proces starzenia; w poczuciu utraty prestiżu i satysfakcji z życia; w poczuciu samot-
ności i pustki, co niekiedy wynika również z rozluźnienia więzi rodzinnych; w utracie 
bliskiej osoby; w trudnej sytuacji materialnej; w chorobie.

• Seniorzy w pierwszym etapie choroby powinni poszukać pomocy u swoich bliskich  
i profesjonalistów. To oni mogą zmotywować osobę uzależnioną do podjęcia leczenia. 
Jeśli to nie pomaga należy zwrócić się po pomoc do specjalistów – terapeutów. 

Profilaktyka upadków

Upadki osób starszych stanowią poważny problem zdrowotny. Fizyczny uraz to nie jedyna 
konsekwencja upadku. Innym bardzo ważnym następstwem jest lęk przed kolejnym upad-
kiem, który może spowodować ograniczenie codziennych aktywności, zwiększać niechęć 
do aktywnego spędzania czasu, osłabiać wiarę w siebie i prowadzić do społecznej izolacji. 
Częste urazy w wyniku upadków spowodowane są między innymi spowolnieniem odru-
chów zabezpieczających (obronnych) oraz osteoporozą. Dlatego nawet pozornie niegroźne 
upadki mogą mieć poważne skutki.

Podstawowe informacje i wskazówki  

• Czynniki doprowadzające do upadków można podzielić na wewnętrzne (zmiany zwią-
zane z wiekiem, z chorobą o przebiegu przewlekłym lub ostrym, niepożądane dzia-
łanie leków) i zewnętrzne, niezależne od procesu starzenia się (śliskie lub nierówne 
podłoże, słabe oświetlenie, niezabezpieczone schody, nieodpowiednie umeblowanie, 
brak poręczy, niewłaściwe obuwie, pora doby, pobyt w instytucjach opiekuńczych lub 
leczniczych w porównaniu z warunkami domowymi). 

• Aktywność fizyczna powinna być dostosowana do możliwości osoby starszej, np. ta-
niec, spacer, marsze z kijkami, czyli tzw. nordic walking, pływanie, gimnastyka przezna-
czona dla osób starszych. 

• Bardzo polecany jest codzienny spacer, który poprawia samopoczucie, podnosi od-
porność i wpływa na ogólną jakość pracy serca, płuc, mięśni, układu krążenia i układu 
nerwowego. 

• Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystaniu z łazienki. W wannie  
i przed wanną warto rozłożyć maty antypoślizgowe. Dodatkowo równowagę w wannie 
i pomoc przy wychodzeniu z niej może zapewnić specjalny uchwyt przymocowany do 
ściany. Można również zaopatrzyć się w specjalne siedzisko wkładane do wanny, dzięki 
któremu można myć się w pozycji siedzącej. 

• Należy unikać dużej ilości dywaników i chodników w domu, zwłaszcza niestabilnych, 
gdyż sprzyjają one poślizgnięciu się. Zaleca się podkładanie pod dywaniki gumowych 
mat antypoślizgowych, które zapobiegają ich przesuwaniu się. Należy zwracać uwagę 
czy dywany nie mają zagiętych brzegów. 

• Przy kupowaniu obuwia domowego należy zwracać uwagę na to, czy mają podeszwę 
antypoślizgową. 

• Podnoszenie ciężkich rzeczy z podłogi wymaga odpowiedniej postawy. Nigdy nie nale-
ży podnosić ciężarów, mając wyprostowane nogi, zawsze należy starać się ugiąć nogi  
w kolanach, plecy natomiast powinny pozostawać proste (w pionie). Podczas podno-
szenia nie należy wykonywać skrętów ciała na boki. 
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dzi taka konieczność (np. przy problemach z układem moczowym) czynność tą należy 
odpowiednio zwiększyć. Osoby skarżące się na dolegliwości związane z pęcherzem 
powinny zwrócić szczególną uwagę na miejsca intymne, które są narażone na infek-
cję. Dobrze jest wówczas skontaktować się z lekarzem, a bieliznę chronić specjalnymi 
wkładkami (dostępne w aptekach i drogeriach).  

• Po myciu należy dokładnie wytrzeć ciało, szczególnie przestrzenie między palcami rąk 
i nóg, aby zapobiec powstawaniu grzybicy. 

• Trzeba podkreślić, że nieco inaczej dba się o higienę osoby, która jest sprawna rucho-
wo od tej, która leży. Niezależnie od sytuacji co najmniej dwa razy dziennie należy 
szczególnie zadbać o najbardziej newralgiczne części ciała. Ręce, pachy czy krocze to 
miejsca najbardziej podatne na podrażnienia. U osób, które leżą, oprócz codziennej 
higieny, należy również zadbać o to, by nie pojawiły się odleżyny.

• Konieczna jest codzienna zmiana bielizny osobistej, ponieważ pomoże to uniknąć 
otarć, odparzeń, infekcji oraz, co równie ważne, nieprzyjemnego zapachu. 

• Ubranie należy dostosować do aktualnego stanu pogody. Najlepiej używać ubrań wy-
konanych z bawełny i lnu, a unikać z materiałów syntetycznych. W chłodne dni lepiej 
ubierać się w kilka warstw ubrania (na tzw. cebulkę), by móc elastycznie dostosować 
się do zmieniającej się aury.

• Obuwie musi być dopasowane do nogi, ani nie za luźne, ani nie za ciasne. Powinno do-
brze trzymać się stopy (np. zapięcie na rzepy lub sznurowadła), mieć wzmocniony na-
piętek, by chronić przed urazami, np. skręceniem. Warto zwrócić uwagę by podeszwa 
nie była śliska. 

•  Właściwe rozpoznanie przyczyn uzależnienia, a także potrzeb i oczekiwań chorego jest 
podstawą do opracowania odpowiedniego programu leczenia. Eksperci przekonują, 
że szanse na powodzenie terapii odwykowej są znacznie większe u osób dojrzałych 
ze względu na umiejętność lepszego radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, która 
wynika z doświadczenia życiowego.

• Uzależnienia przyspieszają procesy starzenia mózgu, co prowadzi do problemów  
z prawidłowym jego funkcjonowaniem, zapamiętywaniem. Przyczyniają się również 
do rozwoju zaburzeń psychicznych i depresji. 

• W procesie walki z uzależnieniami w grupie seniorów istotne jest już samo zwrócenie 
uwagi na istniejący problem, ponieważ nadal stanowi on temat tabu. Nie wolno oso-
by uzależnionej odtrącać, krzyczeć na nią, wymuszać obietnic, szantażować, ponieważ 
wszystko to najpewniej utrudni jej przyznanie się do problemu i podjęcie odpowied-
niej terapii. Osobie z uzależnieniem należy poświęcić tyle czasu, ile potrzebuje na wy-
zdrowienie. Musimy być jednak świadomi, że nałogi, jak każda choroba przewlekła 
– mogą powracać. 

Higiena osobista

Dbanie o codzienną higienę osób, u których organizm wszedł już w proces starzenia się, 
jest nieodłącznym elementem życia każdego seniora. Higiena osobista u osób starszych 
polega na zadbaniu o sferę zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Jedno z drugim jest ze sobą 
nierozerwalnie połączone. Poczucie komfortu fizycznego przekłada się na poprawę samo-
poczucia psychicznego.

Podstawowe informacje i wskazówki  

• Rutyna dnia codziennego powinna zawierać podstawowy zakres czynności higienicz-
nych, czyli: mycie rąk, mycie zębów, mycie twarzy, czesanie włosów, prysznic lub kąpiel 
w wannie oraz pielęgnację paznokci zarówno u rąk, jak i stóp. 

• Ręce należy myć wodą i mydłem zawsze po wyjściu z toalety oraz przed przygotowywa-
niem posiłków. Jeżeli nie ma dostępu do bieżącej wody, np. podczas wycieczki, można 
stosować wilgotne chusteczki lub żele dezynfekcyjne do rąk (dostępne w drogeriach).

• Toaletę jamy ustnej należy wykonywać codziennie rano i wieczorem, oczyszczając jamę 
ustną z resztek pokarmu. Pozwala to na zlikwidowanie przykrego smaku i zapachu  
z ust. Podczas toalety należy myć zęby, podniebienie, język oraz przestrzenie między 
policzkami i zębami. Można stosować do tego celu m. in.: szczoteczki do zębów, pasty 
do zębów, nici dentystyczne, irygatory dentystyczne, płyny do płukania jamy ustnej. 
Jeżeli senior posiada protezy powinien stosować pojemnik na protezy. 

• Podstawową zasadą powinno być mycie się przynajmniej 2 razy na dobę. Jeśli zacho-
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        Przygotowywanie posiłków i właściwe przechowywanie żywności

Prawidłowe przygotowywanie posiłków oraz przechowywanie żywności może ustrzec przed 
zatruciami i zakażeniami pokarmowymi. Zatrucia pokarmowe wywoływane są najczęściej 
przez drobnoustroje lub ich toksyny, które dostają się do organizmu wraz z zanieczyszczo-
ną żywnością. Łatwo je przenieść za pośrednictwem brudnych rąk lub zanieczyszczonego 
sprzętu kuchennego. Dla osób starszych i osłabionych zakażenia pokarmowe mogą być po-
ważnym zagrożeniem, dlatego w przypadku objawów takich jak: bóle brzucha, nudności, 
wymioty, biegunka i gorączka należy skontaktować się z lekarzem.

Podstawowe informacje i wskazówki  

• Przy zakupie żywności koniecznie należy zwrócić uwagę na termin ich przydatności 
do spożycia oraz sposób przechowywania żywności – nie należy kupować produktów 
przeterminowanych oraz przechowywanych w nieodpowiednich warunkach (np. wy-
robów garmażeryjnych, ciast kremowych, nabiału przechowywanych poza chłodnia-
mi). 

• Kupując produkty żywnościowe należy zwracać uwagę na sposób ich oferowania do 
sprzedaży – na ich wygląd, zapach, smak oraz oznakowanie (data minimalnej trwałości 
lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, skład). 

• Trzeba sprawdzać czy oferowana żywność jest skutecznie chroniona przed owadami. 

• Po zakupieniu produktów należy oddzielić żywność surową od gotowej do spożycia 
(np. surowe mięso lub jaja nie powinny dotykać wędlin).

• Produkty spożywcze, takie jak produkty sypkie, pieczywo, konserwy itp. należy prze-
chowywać w miejscach chłodnych oraz suchych, ponieważ wysoka wilgotność powie-
trza sprzyja namnażaniu bakterii oraz rozwojowi szkodników np. owadów w produk-
tach sypkich.

• Produkty żywnościowe należy przechowywać w odpowiedniej temperaturze, po 
schłodzeniu ugotowanej żywności należy umieścić ją jak najszybciej w lodówce. 

• Mięso, ryby i ich przetwory raz rozmrożone nie może być powtórnie zamrażane. 

• Potrawy z mięsa powinny być bardzo dokładnie gotowane, przed ich spożyciem należy 
sprawdzić, czy sok z ich wnętrza jest jasny, a nie różowy. 

• Zupy, sosy i gulasze zawsze przed podaniem należy doprowadzać do wrzenia. 

• Warzywa i owoce powinny być dokładnie myte przed jedzeniem, jaja należy dodatko-
wo wyparzać.

• Nie należy spożywać częściowo rozmrożonych lub powtórnie zamrożonych lodów oraz 
ciast z kremem. 

• Produkty, na których pojawiła się pleśń należy wyrzucać w całości (serki, owoce, wa-

Bezpieczne odżywianie

Higiena w kuchni

Kuchnia to w domu szczególne miejsce. Musimy zdać sobie sprawę z faktu, iż także w tym 
miejscu pojawia się szereg specyficznych problemów, których nieznajomość, bądź bagate-
lizowanie, może stać się przyczyną wielu nieszczęść.

Podstawowe informacje i wskazówki  

• Przed rozpoczęciem pracy należy koniecznie umyć ręce ciepłą wodą oraz mydłem, po-
nieważ stale mają one kontakt z różnymi powierzchniami i przedmiotami, których czy-
stość pozostawia wiele do życzenia, a w dodatku są one użytkowane przez wielu ludzi 
(np. toaleta, klamki, pieniądze, poręcze, uchwyty, telefony komórkowe itp.). 

• W trakcie przygotowywania posiłków należy przestrzegać zasady rozdzielność czyn-
ności, tzn. jeśli mamy styczność z surowym mięsem, brudnymi warzywami lub jajami, 
przystępując po pracy nad nimi do kolejnych czynności trzeba umyć ręce, by nie prze-
nosić bakterii oraz wirusów i zanieczyszczać pozostałej żywności (szczególnie takiej, 
która ma być spożyta bezpośrednio – bez mycia oraz dalszej obróbki cieplnej).

• Taką samą uwagę należy przywiązywać do używanych narzędzi i sprzętu, czyli np. nie 
przygotowywać surówki na desce, której przed chwilą użyliśmy do krojenia surowego 
mięsa lub nie myć naczyń tą samą szczotką, której użyliśmy do mycia jaj lub warzyw.

• Warzywa i owoce, które zamierzamy spożyć na surowo należy dokładnie umyć pod 
bieżącą wodą oraz sparzyć. Warzywa wyraźnie zanieczyszczone ziemią należy myć spe-
cjalną szczoteczką. 

• Jaja należy wyparzać (zanurzyć przez 10 sekund w wodzie o temperaturze ok. 90°C).

• Mięso przed obróbką należy dokładnie umyć ciepłą wodą.

• Do mycia żywności należy używać bezpiecznej wody – w przypadku wątpliwości najle-
piej ją przegotować.

• Należy dbać o dobry stan techniczny używanych w kuchni narzędzi i sprzętu, by nie 
stanowiły one źródła zanieczyszczeń (np. zardzewiałe metalowe łopatki, uszkodzone 
drewniane łyżki, garnki z wytartą emalią). 

• Ręczniki używane w kuchni powinny być regularnie wymieniane i prane w wysokiej 
temperaturze.
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Zdrowe i prawidłowe odżywianie się

Organizm ludzki dla prawidłowego funkcjonowania musi regularnie otrzymywać odpo-
wiednie składniki odżywcze we właściwych proporcjach. Zdrowe, pełnowartościowe je-
dzenie jest lekarstwem na wiele chorób. Działa powoli, ale skutecznie i nie ma efektów 
ubocznych, jak wiele zażywanych leków. Codzienna dieta ma ogromny wpływ na nasze sa-
mopoczucie, wygląd i zdrowie. Dotyczy to każdego etapu życia, a wiek podeszły jest takim 
momentem, kiedy prawidłowym żywieniem możemy sobie znacznie poprawić jakość życia, 
ponieważ łagodzimy w ten sposób objawy wielu chorób i pomagamy w ich leczeniu (np. 
miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, otyłości, cukrzycy, osteoporozy, choroby refluksowej, 
choroby wrzodowej, zapalenia jelit, zaparć, zapalenia trzustki, niedowagi, niewydolności 
nerek, choroby nowotworowej i innych).

Podstawowe informacje i wskazówki  

• Urozmaicenie posiłków – naturalne i zdrowe jedzenie powinno uwzględniać nastę-
pujące produkty: a) pełne ziarna zbóż w postaci całego ziarna, kasz, płatków, chleba 
pełnoziarnistego i makaronów; b) warzywa sezonowe korzeniowe, okrągłe i liściaste 
w rozmaite postaci, przygotowane różnymi technikami. W miesiącach zimnych 2/3  
z nich powinniśmy spożywać w postaci gotowanej i 1/3 na surowo. W miesiącach let-
nich odwrotnie – 2/3 na surowo i 1/3 gotowanych. Warzywa można także gotować na 
parze czy gotować krótko, ponieważ nie wszyscy tolerują surowe produkty; c) owoce 
rodzime, występujące i jedzone w danym sezonie oraz suszone (suszone na słońcu  
i po uprzednim sparzeniu gorącą wodą). Wyjątek stanowią cytryny, których w kuch-
ni używamy do zakwaszania potraw. Pozostałe owoce importowane można spożywać 
okazjonalnie; d) rośliny strączkowe i warzywa morskie, czyli glony. Białko roślinne wy-
stępujące w glonach jest znacznie bezpieczniejsze od zwierzęcego. Neutralizują one 
także metale ciężkie wchłaniane przez nasze organizmy; e) ryby, jaja i mięso z hodowli 
naturalnych, świeże, niepasteryzowane mleko (jeśli jest tolerowane przez organizm), 
oraz inne naturalne produkty mleczne (kefir, jogurt, śmietana, sery); f) nasiona oleiste 
– pestki dyni, słonecznika, siemię lniane, sezam, wiesiołek, a także orzechy i oleje tło-
czone na zimno; g) dodatki, czyli nierafinowana sól morska lub kopalna, grzyby, zioła 
świeże i suszone, naturalne herbaty, kawa zbożowa, w umiarkowanej ilości miód na-
turalny i słody zbożowe. 

• Regularność - uregulowane pory posiłków w ciągu dnia przekładają się na stały poziom 
cukru we krwi, co pomaga z kolei utrzymać masę ciała i uchronić przed pojawieniem 
się głodu. Regularność to również stały dostęp organizmu do składników odżywczych, 
minerałów, witamin, flawonoidów, enzymów i wielu innych.

• Pierwszy posiłek należy zjeść w ciągu godziny od wstania z łóżka. Dłuższa zwłoka albo 
wyjście z domu bez śniadania jest bardzo niekorzystne dla organizm. Należy jeść trzy 
konkretne posiłki w ciągu dnia (śniadanie, obiad i kolacja), a pomiędzy nimi spożyć 1-2 
przekąski. Kolację należy zjeść nie później niż trzy godziny przed snem, najlepiej do 

rzywa itd.). W przypadku dżemów nie należy wybierać fragmentów z pleśnią, tylko 
wyrzucić cały słoiczek. 

• Miejsca, w których jest przechowywana żywność powinny być utrzymane w czystości, 
dlatego należy m.in. regularnie myć lodówkę (najlepiej raz w tygodniu oraz przemy-
wać ją np. wodą z dodatkiem octu), ponieważ zgromadzone na powierzchniach resztki 
żywności stanowią idealne warunki do rozwoju bakterii, pleśni oraz grzybów.

Czytanie etykiet

Istotnym elementem, na który w codziennym życiu warto zwrócić uwagę są etykiety pro-
duktów spożywczych. Z badań wynika, że tylko co 5. Polak czyta informacje zawarte na 
etykietach, zwłaszcza te podane drobnym drukiem. Konsument ma prawo wiedzieć co spo-
żywa i jak ma rozumieć zamieszczone tam informacje. Kiedy ma się odpowiednią wiedzę 
na ten temat, nie trzeba bezmyślnie sięgać po oferowane w sklepie artykuły spożywcze.

Podstawowe informacje i wskazówki  

• Czytając etykietę należy zwrócić uwagę na termin przydatności do spożycia, który jest 
poprzedzony określeniem „należy spożyć do: dzień, miesiąc, rok” – po upływie tego 
terminu produkt traci przydatność do spożycia. Ten sposób znakowania jest stosowany 
przeważnie w przypadku produktów nietrwałych, łatwo psujących się. Spożycie tych 
produktów po wskazanym terminie jest szczególnie niebezpieczne. Przykład: serek ho-
mogenizowany o znakowaniu „należy spożyć do: 15.11.2016” oznacza, że wymieniona 
data jest ostatnim dniem, w którym można go spożyć. Spożycie po terminie jest niedo-
puszczalne i wiąże się z zagrożeniem zdrowia.

• Czytając etykietę należy zwrócić uwagę na datę nominalnej trwałości, co oznacza 
datę, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje pełne wła-
ściwości. Ten sposób znakowania jest stosowany np. w przypadku produktów trwałych 
i suchych.

• Produkty spożywcze powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta 
podanymi na etykiecie, np. przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, po otwarciu 
przechowywać w lodówce itd. 

• Jeśli konsument jest uczulony na jakąś substancję (laktoza, gluten itd.), powinien szu-
kać jej na etykiecie w składzie produktu. 

• Produkty sprzedawane luzem, takie jak mięso, produkty garmażeryjne, cukierki, wyro-
by piekarnicze, nie posiadają etykiet lub innego oznakowania. W takim przypadku, nie-
zależnie od formy sprzedaży oferowanego produktu, klient ma prawo zapytać sprze-
dawcę o interesujące go informacje, a sprzedawca musi ich udzielić.
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Bezpieczne zakupy

Bezpieczeństwo przy bankomacie, na poczcie, w banku

Współcześnie korzystanie z kart płatniczych czy kart kredytowych, przeprowadzanie trans-
akcji przez internet stało się naszą codziennością. Niesie to jednak oprócz korzyści, również 
wiele niebezpieczeństw. Możemy je ograniczyć lub całkowicie wyeliminować, jeśli zastosu-
jemy się do procedur bezpieczeństwa i skorzystamy z rad zamieszczonych poniżej.

Podstawowe informacje i wskazówki  

• Korzystając z bankomatu wprowadzamy PIN i odbieramy gotówkę w dyskretny sposób 
- należy robić to w taki sposób, by nie zobaczyły go osoby trzecie. Tak samo postępu-
jemy płacąc kartą w kasie. 

• Jeśli chcemy wypłacić gotówkę lub dokonać innej transakcji bankowej, możemy popro-
sić  zaufaną osobę, żeby towarzyszyła nam w drodze powrotnej z bankomatu, banku 
czy poczty do domu.

• Kodu PIN do karty nie trzymamy zapisanego na tejże karcie czy karteczce wraz z kartą, 
czy w telefonie. Nie przekazujemy go również osobom postronnym, także telefonicz-
nie osobom przedstawiającym się jako pracownicy banku.

• Płacąc kartą należy obserwować wszelkie czynności z nią wykonane, nie tracimy jej 
z oczu. Terminal płatniczy musi być umieszczony w widocznym miejscu, personel nie 
może wychodzić z kartą na zaplecze, bądź w inne miejsce gdzie nie można kontrolować 
co się z nią dzieje.

• W przypadku odrzucenia transakcji przez terminal w sklepie, zawsze należy wziąć po-
twierdzenie tego odrzucenia. 

• Wykonując operacje na swoim koncie przy pomocy internetu bezwzględnie należy 
przestrzegać bankowych procedur bezpieczeństwa. Pod żadnym pozorem nie wolno 
udzielać osobom obcym informacji o sobie (swoich danych personalnych, adresu, nu-
meru PESEL), o numerze konta i obowiązujących hasłach, zwłaszcza przez telefon czy 
pocztę elektroniczną.

• Wszelkie sprawy dotyczące współpracy z bankiem załatwiamy osobiście w jego pla-
cówkach.

• Nie odpowiadamy na listy e-mail pochodzące od osób nieznanych i zawierające różne 
załączniki czy odsyłacze.

godziny 19.00. 

• Umiarkowanie w jedzeniu i piciu - ze względu na mniejszą aktywność fizyczną oraz 
spadające zapotrzebowanie energetyczne przy zwykle podobnym jak kiedyś sposobie 
żywienia, znaczny odsetek seniorów jest zagrożony nadwagą lub otyłością. Tzw. me-
toda dłoni pomaga w ustaleniu właściwych proporcji: a) produkty takie jak makaron, 
kasze, ryż i ziemniaki powinny stanowić objętościowo rozmiar dwóch pięści; b) owoce 
– porcją będzie objętość jednej pięści; c) mięso i jego zamienniki (suche nasiona ro-
ślin strączkowych, ryby) wielkość podobna do wnętrza dłoni, a jego grubość nie może 
przekraczać grubości małego palca; d) warzywa (prócz suchych nasion roślin strącz-
kowych oraz ziemniaków) – tyle ile nabrałabyś/nabrałbyś w dwie dłonie; e) tłuszcz 
– mało, bo jak koniuszek kciuka.

• Należy unikać nadmiaru kalorii, nadmiaru tłuszczu, produktów przetworzonych, go-
towych produktów garmażeryjnych, zup, sosów typu instant. Zawierają one ogromne 
ilości sodu, fosforanów, środków konserwujących i wiele innych substancji szkodliwych 
dla naszego zdrowia. 

• Ograniczenie słodyczy – są to „puste kalorie”, które nie dostarczają naszym organizmom 
ani witamin ani innych składników mineralnych. Posiadają za to wysoki indeks glike-
miczny, co oznacza, że szybko podnoszą poziom cukru we krwi, dając bardzo szybko 
ponownie uczucie głodu. Zamiast słodyczy lepiej jest sięgać po owoce, zwłaszcza te se-
zonowe i pochodzące z naszego rejonu geograficznego. Należy je jeść do godziny 16.00. 

• Picie wody - woda jest niezwykle ważnym składnikiem naszego organizmu – 65-70% 
masy ciała dorosłego człowieka stanowi właśnie woda. Pomaga ona usunąć z orga-
nizmu szkodliwe produkty przemiany materii, przyczynia się do utrzymania stałej 
temperatury ciała, transportuje składniki odżywcze do komórek naszego ciała oraz 
wspomaga proces wchłaniania substancji odżywczych. Wodę należy pić niewielkimi 
porcjami, ponieważ sporadyczne jej picie w bardzo dużych ilościach może wypłukiwać 
sole mineralne z naszego organizmu. Dziennie należy wypić ok. 2 litrów wody.
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Apteki internetowe

Kupowanie leków przez internet jest wygodnym rozwiązaniem. Jeśli korzystamy z pewnego 
źródła, czyli legalnej apteki internetowej lub portalu oferującego system internetowego 
zamawiania leków, nie ma się czego obawiać. Bezpiecznym rozwiązaniem jest także odbiór 
zamówionych przez internet leków w aptece. Zdecydowanie można natomiast odradzić 
kupowania leków na forach czy aukcjach internetowych. Chociaż często kuszą one niską 
ceną czy bezpłatną dostawą, lepiej trzymać się od nich z daleka.

Podstawowe informacje i wskazówki  

• Przede wszystkim warto sprawdzić, czy wybrana apteka internetowa jest godna za-
ufania.

• Legalne e-apteki, które prowadzą sprzedaż wysyłkową, mają czytelne strony interne-
towe, na których zamieszczone są wszystkie dane i zezwolenia. Można tu też znaleźć 
dowody na to, że placówka ma pozwolenie na prowadzenie działalności. 

• Godne zaufania są przede wszystkim strony internetowe aptek stacjonarnych, czyli 
mających swoje sklepy także w realnej rzeczywistości. Na stronie takiej apteki znaj-
dziemy jej adres i numer telefonu.

• Dobra apteka internetowa prowadzi również sprzedaż farmaceutyków sprzedawanych 
na receptę. Lek zamawia się w internecie, a odbiera osobiście w placówce tradycyjnej, 
której adres jest podany na stronie. 

• W solidnym portalu, oferującym system internetowego zamawiania leków, asorty-
ment jest bardzo bogaty – tak jak w aptece stacjonarnej. 

• Bywa, że w e-aptekach można rzeczywiście trafić na bardzo atrakcyjne promocje, ale 
niektóre leki (te refundowane przez państwo) mają ceny z góry ustalone i wszędzie 
kosztują tyle samo.

• Jeśli chcemy skorzystać z usług firmy kurierskiej, pamiętajmy, że musimy do ceny za-
mówienia doliczyć koszt przesyłki. Często najbardziej opłaca się skorzystać z odbioru 
własnego. Kupowanie leków przez internet z odbiorem w aptece stacjonarnej ma rów-
nież inną zaletę – możemy być pewni, że gdy przyjdziemy odebrać zamówiony pro-
dukt, będzie on dostępny.

• Kupując leki w sieci, najlepiej wybrać taki portal internetowy, który współpracuje  
z apteką stacjonarną, znajdującą się w pobliżu naszego domu.

Zakupy przez internet

Internet to miejsce, gdzie możemy robić zakupy, zarezerwować bilety, poznać nowych lu-
dzi, kontaktować się z rodziną, zdobyć nowe informacje. Wiele starszych osób coraz le-
piej sobie w nim radzi. Internet ułatwia życie. Poważną częścią naszego życia są zakupy, 
a możliwość dokonywania ich w sieci może być prawdziwym błogosławieństwem. Warto 
jednak pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym nasza wirtualna przygoda ma szansę być 
bezpieczną.

Podstawowe informacje i wskazówki  

• Nigdy nie należy udostępniać swoich prywatnych danych nieznanym osobom (np. nu-
meru konta, numeru PIN do karty kredytowej, numeru PESEL itd.). 

• Nigdy nie podaje się komuś swojego hasła do konta bankowego, nawet, jeśli bardzo  
o to prosi.

• Korzystając z komputera zawsze trzeba używać programów antywirusowych i antyspa-
mowych. Należy je stale aktualizować. 

• Nie należy wierzyć we wszystko, co czyta się w sieci. W internecie jest bardzo dużo 
stron udających normalne serwisy. Jednak często są one zrobione tylko po to, żeby 
wyłudzić adres e-mail lub inne dane. Należy też być ostrożnym rejestrując się w nie-
sprawdzonych serwisach.

• Kupując w sklepach internetowych konieczne jest konstruowanie trudnych haseł. Ha-
sło powinno być jednocześnie skomplikowane, zawierać znaki szczególne, cyfry i litery, 
ale być dla nas łatwe do zapamiętania. Lepiej nie stosować popularnych słów. Hasło 
nie powinno być takie samo jak nasz login i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa powin-
niśmy do każdego konta posiadać inne hasło, aby w ten sposób zabezpieczyć się przed 
utratą wszystkich danych czy środków. 

• Nie należy zapisywać haseł na kartkach przyklejonych do komputerów. 

• Nie należy odpowiadać na e-maile czy komunikaty, w których nadawca prosi o podanie 
hasła do konta, nawet jeśli podaje się za pracownika banku czy serwisu aukcyjnego.

• Nie należy otwierać załączników do nieoczekiwanych wiadomości, ani linków przesła-
nych od osób, których nie znamy. 

• Podczas kupowania przez internet trzeba zachować rozsądek i klikać z głową.
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Zakupy na pokazach

Wiele starszych osób skarży się na handlowców prowadzących sprzedaż towarów na spe-
cjalnie przygotowanych pokazach w sanatoriach, hotelach, domach kultury, kinach, na 
wycieczkach i pielgrzymkach oraz w innych podobnych miejscach. Podczas spotkania za-
wierane są umowy kupna-sprzedaży oraz umowy kredytowe na sfinansowanie tych za-
kupów. Są to z reguły tzw. „umowy zawierane poza siedzibą przedsiębiorstwa”. W takich 
przypadkach konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży 
w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Należy także pamiętać, 
że konsument ma pełne prawo rozpakować zakupiony towar i sprawdzić, czy działa pra-
widłowo. Rozpakowanie nabytego towaru nie jest powodem do odmówienia przyjęcia go 
przez sprzedawcę.

Podstawowe informacje i wskazówki  

• Przedsiębiorca lub jego przedstawiciel (prezenter) jest zobowiązany do okazania do-
kumentu potwierdzającego prowadzenie przez firmę działalności gospodarczej (wypis  
z odpowiedniej ewidencji działalności gospodarczej); okazania swojego dowodu toż-
samości oraz pełnomocnictwa (gdy działa w imieniu przedsiębiorcy); podania w czasie 
prezentacji wszystkich istotnych warunków proponowanej umowy kupna-sprzedaży, 
również tych dotyczących ewentualnego kredytu; przedłożenia konsumentowi właści-
wych umów w celu zapoznania się z nimi (dokładnego przeczytania) i podpisania; po-
informowania konsumenta na piśmie o jego prawie do odstąpienia od umowy zawar-
tej poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni i wręczenia mu formularza takiego 
odstąpienia oraz kopii podpisanych dokumentów; na wniosek kupującego – udostęp-
nienia mu oferowanych towarów w celu ich obejrzenia i sprawdzenia.

• Trzeba pamiętać, że w firmach prowadzących tego typu działalność pracują specjalnie 
wyszkoleni pracownicy, którzy doskonale znają mentalność osób starszych. Duże po-
kazy handlowe czasem poprzedzane są występami znanych satyryków lub badaniami 
„lekarskimi”.

• Należy brać pod uwagę to, że oferowane sprzęty określane na pokazach sprzętami 
medycznymi lub mającymi pozytywny wpływ na zdrowie, nie zawsze będą spełniały 
nasze oczekiwania. Aby nie zaszkodziły, jeszcze przed zakupem (tj. przed podpisaniem 
umowy) dobrze jest skonsultować sprawę z lekarzem i/lub rodziną. Tym bardziej, że 
często jest to znaczny wydatek, rzędu nawet kilku tysięcy złotych.

• Jeśli pokaz, prezentacja i sprzedaż prowadzone są w stałych oddziałach danej firmy, 
wówczas konsumenci nie mają prawa odstąpienia w terminie 14 dni od zawarcia 
umów kupna-sprzedaży.

• Zawsze warto pamiętać, że super okazje nie istnieją.
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