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 Zdravie je telesný a duševný stav, ktorý 

sa vyznačuje dobrou činnosťou celého 

organizmu, všetkých funkcií a aktívnymi 

životnými prejavmi. 

 Je podmienkou života bez prítomnosti 

choroby.



 Zdravie neustále ovplyvňuje vonkajšie 

i vnútorné prostredie, preto sa zdravotný 

stav môže meniť. 

 Porušenie rovnováhy medzi vonkajším 

a vnútorným prostredím človeka je často 

príčinou vzniku choroby.

Závislosť 

zdravia od 

vonkajších 

faktorov 



 Faktory ovplyvňujúce zdravie človeka: 

nesprávna výživa

stres

obezita

návykové látky

nedostatok pohybu



 Choroba (=ochorenie) je porucha zdravia, 

stavu  a funkcií organizmu. Negatívne 

ovplyvňuje výkonnosť človeka.



 Nákazlivé = infekčné ochorenia sa 

prenášajú z chorého človeka alebo 

živočícha na zdravého jedinca. 



 Spôsobujú ho choroboplodné 

mikroorganizmy – vírusy, baktérie, plesne, 

kvasinky, parazity. 



Do organizmu prenikajú:

 Priamym kontaktom s chorým človekom. 



 Kvapôčkovou infekciou pri kašlaní 

a kýchaní.



 Poranením kože.



 Používaním cudzích osobných potrieb.



 Zdrojom nákazy môže byť aj 

nevyhovujúca voda a pokazené 

potraviny. 



Prenášačom nákazy je bacilonosič –

človek, ktorý nemá znaky ochorenia, má 

však v sebe mikroorganizmy, ktoré 

nevyvolali ochorenie a šíria sa po okolí. 



K najčastejším infekčným ochoreniam 

patria: chrípka, angína, žltačka, 

salmonelóza ....



 Salmonelóza je črevné infekčné ochorenie, 

ktoré spôsobujú baktérie. Prejavujú sa 

bolesťami brucha, zvracaním, hnačkami. 

Nákazu väčšinou spôsobuje konzumácia 

nesprávne uskladnených potravín (vajcia) 

alebo tepelne neupravených potravín 

(zmrzlina, majonézové šaláty). 



 Ochorenie sa nemusí prejaviť ihneď po 

nakazení. Čas, ktorý uplynie medzi 

preniknutím choroboplodných zárodkov so 

tela a prvými príznakmi ochorenia sa 

nazýva inkubačná doba. 

Jej dĺžka je rôzna, závisí od druhu 

ochorenia: 

 pri chrípke 

18- 72 hodín

 salmonelóza 

6 -48 hodín



 Zdravý organizmus sa dokáže brániť proti 

väčšine choroboplodných 

mikroorganizmom. 

 Schopnosť organizmu odolávať 

cudzorodým látkam sa nazýva imunita ( = 

obranyschopnosť).  Človek ju môže 

nadobudnúť prekonaním choroby alebo 

očkovaním. 



 Očkovaním sa do tela človeka dostávajú 

už hotové protilátky – ide o pasívnu 

imunizáciu. 

 Ak sa do tela očkovaním dostávajú 

oslabené choroboplodné mikroorganizmy, 

ktoré vyvolávajú tvorbu vlastných protilátok 

ide o aktívnu imunizáciu. 



Dôležitým prostriedkom proti rozširovaniu 

nákazy chorého sú:

 Izolácia – je oddelenie chorého človeka 

od zdravých ľudí. 

 Karanténa – je dočasné izolovanie osôb, 

s ktorými bol chorý v kontakte, od 

zdravých ľudí.



 Ničenie choroboplodných zárodkov = 

dezinfekcia, dezinsekciou = ničenie 

nežiaduceho hmyzu, deratizáciou = 

ničenie hlodavcov. 



Najlepšou prevenciou je dodržiavanie 

hygienických návykov. 


