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E G É S Z S É G  

S Z Á Z  
A K W V -  

SZA H A I.V A

1. Tartsd tisztán testedet! Napjában 
több ízben mosd meg kezedet, ürítés 
után, étkezés előtt mindig. Arcodat s 
nyakadat mosd meg reggelenként. Heten
ként legalább egyszer mosd le egész tes
tedet.

2. Használj fel minden alkalmat a 
fürdésre.

3. Kezed és tested lemosására lehetőleg 
meleg vizet használj,

4. Ne kíméld a szappant s használj 
körmeid, Ujjaid bedörzsölésére kefét. 
Szivacs, dörzsölő kendő használata szintén 
előnyös.

5. Minden mosdás, fürdés után testedet 
jól szárítsd meg.

6. Fogazatod legalább minden reggel,

lehetőleg minden főétkezés után tisz-
tsd meg 1 A fogkefe puha legyen. Hasz

nálj jóminőségű fogpépet, fogport.
7. Hajad minden reggel alaposan fésüld 

keféld meg. Havonként legalább egy. 
r melegvízzel és szappannal mosd át, 
kenőcsök és a sok olaj káros.
8. Körmeid gondosan tisztítsad s idejé- 
n vágjad.
9. Kerüld a púder és kenőcs haszná

latát. Eldugaszolják a bőr nyílásait s 
tönkreteszik a bőrt.

10. A természetes testápolást semmiféle 
kozmetika nem éri fel.

11. É t k e z é s ,  i v  ás,  d o h á n y z á s
1. Ne egyél túl sokat I Egészségesebb, 

ha többször kevesebbet eszel, mint ha 
egyszerre megtörnöd gyomrodat.

2. Ne egyél mohón I Ne végy szádba 
nagy falatot, alaposan és hosszasan rágd 
meg. Várd meg, mfg az étel kihűl.

3. Az étel legyen jól megfőzve, jól 
kisütve. Ne használj túlságos mértékben 
fűszert. A rossz szagú és gyanús kinézésű 
ételt kerüld el.

4. A meg nem mosott gyümölcs és a 
nyers hús mindig veszélyes.

5. Ha hízni akarsz, keményítő tartalmú 
ételeket (kenyér, burgonya, rizs, sütemény) 
egyél.

6 . Ha fogyni kívánsz, kerüld az ilyfajta 
táplálékot s fehérjetartalmú ételekkel (hús, 
hal, tojás vagy gyümölcs és zöldfőzelék) 
táplálkozz.

7. Ivóvized ne legyen túl hideg. Csak 
teljesen tiszta, megbízható helyről való 
vizet igyál. Kis kortyokban nyeld az 
italt. Felhevülten, kiizzadva ne igyál. 
Gyümölcsnedv emeli az ital jóságát és 
ízét.

8 . Tarts mértéket a kávé és tea fogyasz
tásában 1

9. Minél kevesebb alkoholt fogyasztasz,

annál többet használsz egészségednek. A 
pálinka minden formájában méreg. Az 
alkohol mértéktelen fogyasztása feltétlenül 
tönkreteszi a szervezetet.

10. Minél kevesebbet dohányzol, annál 
többet használsz magadnak. Leghelyesebb 
a teljes tartózkodás. A cigaretta károsabb 
a szivarnál vagy a pipánál.

, III.  R u h á z a t
1. Tartsd tisztán ruházatodat. A porban 

s piszokban mindig vannak betegség
gerjesztők.

2. Alsóruháidat minél gyakrabban mosd. 
Az éjjelre levetett ruhák jól szellőződjenek. 
Ne rakd őket a szekrénybe, akaszd a 
fogasra.

3. Ne hordj túl vastag ruhát. így nem 
izzadsz ki oly hamar és testedet is jobban 
edzed.

4. Ruhád ne legyen túl szűk. A szűk 
ruha, cipő akadályozza a mozgást, vér
keringést s így felesleges izommunkára 
kényszerít.

5. A bőr lélegzését és az izzadság el
párolgását ne akadályozza ruházatod. Alsó
ruhád anyaga legyen ezért légátengedő. 
Kerüld az impregnált, »vízhatlan« anya
gokat.

6 . Ne használj derékszorítót, szoros 
derékövet. Akadályozzák a légzést s árta
nak a haai szerveknek.

7. Kerüld a harisnyakötő használatát 
s a szűk gallért. Zavarják a vérkeringést.

8 . Sohase testeden szárítsd meg ruhádat, 
cipődet, különösen akkor nem, ha izzad
ságtól nedvesedett át.

9. Harisnyád, cipőd sohase legyen kicsiny. 
A bőr minden sérülését, a láb és lábujjak 
formájának torzulását el lehet kerülni.

10. Cipőd sarka ne legyen magas és ha 
foglalkozásod megkívánja a láb erősebb 
igénybevételét, csak magasszárú fűzött 
cipőt használj.

IV. A z  a l v á s

1. Térj korán nyugovóra és reggel kelj 
korán.

2. A dolgozó felnőtt embernek feltétlenül 
szüksége van 8 órai alvásra. A betegnek 
s lábadozónak még többet kell aludnia.

3. Ne feküdj le nyomban étkezés után. 
Ezzel elronthatod alvásodat és emészté
sedet.

4. Hálószobádnak a lakás legnagyobb 
helyiségét válaszd.

5. Engedd a levegőt a hálószobába. 
Ne aludj zárt ablaknál s ne tűrd meg 
a nagy, nehéz függönyöket.

6 . Na aludj túlfűtött szobában. A háló
szoba hőmérséklete alacsonyabb legyen 
mint a lakószobáé.

7. Ágyadra gondod legyen, életed egy

harmadát abban töltőd. Az ágy legyen 
elég hosszú és széles, a derékalj s párna 
ne legyen túl puha.

8. Ne használj tollas dunyhát takaróul, 
hanem használj nem túl vastag és túlnehéz 
gyapjútakarót.

9. Ne feküdj háton. így nem szárad 
ki a szád és nem horkolsz. Feküdj ki
nyúlva jobboldaladon.

10. Kerüld az altatószerek használatát. 
Ha nem tudsz elaludni, tornázz. Hideg 
lábfürdő, esti séta is jó szolgálatot tesz.

V. L e v e g ő ,  n a p f é n y ,  v í z
1. Tested, szervezeted edzésére gondolj, 

de ezt tervszerűen végezd, nem elhirtelen- 
kedve. Ne túlozz.

2. Mindig keresd a friss levegőt és légy 
sokat szabadban.

3. Ne töltsd szabad idődet zárt, fülledt 
levegőjű helyiségben (kocsma), a poros 
város utcáin keresd az erdő, mező, hegy 
tiszta levegőjét.

4. Óvakodj a légvonatban, szélben való 
lehűléstől.

5. Gyakran sugároztasd be tested az 
éltető napfénnyel. De ne feledd, hogy 
először hozzá kell szoknod.

6. A napozást tehát fokozatosan kezdjed. 
Eleinte csak egyes testrészeidet napoz- 
tasd és rövid ideig vedd a napfürdőt,

7. Óvd magad a napszúrástól és hő
gutától. A tűző nap a csupasz fejre ép 
oly veszélyes, mint a szűk és túl meleg 
ruha a testre.

8 . Fürödi és úszkálj minél gyakrabban 
a szabadban.

9. Felhevülten ne menj vízbe és étkezés, 
után se fürödj azonnal. Ne légy sokáig 
a vízben.

10. Gondold meg, hogy nem egyedül 
élvezed a fürdés áldásait. Ne piszkítsd 
a vizet.

VI. T e s t g y a k o r l á s

1. Szoktasd magad a naponkénti test- 
gyakorláshoz. Ha hivatásod testmozgással 
is jár, a helyesen megválasztott gyakorlatok 
fontosak és értékesek,

2. Tanuld meg a helyes lélekzést. A 
naponkénti légzésgyakorlat éppen olyan 
fontos a testápolásban, mint a mosdás 
és fogmosás.

3. Itt is kerüld a túlzást. Kezdjed a leg
könnyebb gyakorlatokkal s fokozatosan 
térj a nehezebbekre. Jól használhatod 
a Rádió reggeli tornáját.

4. Figyeld magad. A bágyadtság, az 
étvágy csökkenése biztos jele a tuleről- 
tetésnek.

5. Ha túlerőltetted magad, vagy meg
sérültél, ne folytasd a gyakorlataidat, hanem 
várd be, amíg szervezeted teljesen helyrejön.
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6 . Gyakorlataidat lehetőleg a szabadban 

végezd. Szobában pedig nyitott ablaknál.
7. Testgyakorlás közben kerüld a port.
8. Gyakorlataid megválasztásában légy 

figyelemmel korodra. Minden gyakorlat 
csak a teljes erő éveinek megfelelő.

9. A gyakorlatot ne a kétes értékű rekord
ért űzd, hanem tested harmonikus képzé
sére gondolj, hogy azt erőssé és ellenállóvá 
tedd.

10. A sport csak addig szolgál az egész
ségnek, mig túlzásba nem viszed.

VII. K i r á n d u l á s o k
1. Ragadj meg minden alkalmat a gya

logos kirándulásra. A gondokat hadd otthon 
s korán reggel vágj neki az útnak.

2. Ne járj túl gyorsan. Úgy lépkedj, 
hogy elég levegő legyen a tüdődben a 
beszédhez, énekhez.

3. Bőségesen táplálkozz, de egyszerre 
ne sokat egyél.

4. Ismeretlen gombákhoz, bogyóhoz ne 
nyúlj.

5. Csak egy italod legyen : a víz 1 De ne 
igyál túl sokat. Csak tiszta vízhez nyúlj.

6 . A cigarettát, pipát hagyd otthon.
7. Semmi se gátolja a szabad légzést- 

Inged nyakát bontsd ki.
8. Gondolj alkalmas túra-ruházatra.
9. Járás közben a mozgás melegít fel, 

pihenő közben a ruha.
10. A pihenőt délre válaszd, de kerüld 

a szeles helyet. Akkor folytasd utadat, 
ha jól kipihented magad.

VIII. C s e c s e m ő g o n d o l á s
1 . Anyatejjel tápláld gyermekedet, külön

ben fontos tápanyagokat vonsz el tőle.
2. A gyermek nőjjön a levegőn és nap

fényen, ne legyen penészvlrágl Ne tartsd 
a fülledt levegőjű szobában.

3. A gyermek legyen mindig tiszta. 
Csak tiszta edényből, tiszta evőeszközzel 
etessük. Ruházata mindig kifogástalan 
tiszta és száraz legyen.

4. A gyermek alvását sohase zavarjuk, 
addig aludjon amíg csak tud, de altatására 
ne fordítsunk túl sok fáradságot. Magától 
kell elaludnia.

5. Ne akadályozzuk tagjainak szabad 
mozgatásában. Csúszkáljon ide-oda. A 
szoros pólya ártalmas.

6 . Ne ültesd s ne próbáld állásra bírni 
a kicsinyt. Várd meg, amíg magától teszi,

7. Korán kezdd vegyes étkezéshez szoktatni. 
Főzelék, tojás, gyümölcs I Húst ne egyék 
hároméves kora előtt. Az alkohol (még 
a must is) méreg a gyermeknek.

8. Sohase juthasson olyan tárgyakhoz, 
ami ártalmára lehet. A gyermek mindent 
a szájába vesz.

9. Ne legyen soha beteg közelében. 
Ne engedd, hogy csókolgassák.

10. Ha a gyerek beteg, pillanatig se 
habozz.. Jó tanács nem segít, csak árthat. 
Azonnal orvoshoz 1

IX. B e t e g s z o b a
1 . Gondoskodj a friss levegőről, de 

óvd a beteget a léghuzattól.
2. Engedd be a napot, de a vakító 

fényt kerüld.
3. Gondoskodj a nyugalomról. Az alvás 

a legjobb orvosság.
4. Tartsd távol a látogatókat.
5. Naponként kétszer hozd rendbe a 

betegágyat.
6 . A padlót s a falakat nedves rongy- 

gyal tisztítsd. Kerüld, ami port ver fel.
7. A szobában legyen egyenletes meleg, 

de ne legyen túifűtve.
8. Szőnyeg, vastag függöny, fölösleges 

bútor eltavolítandó.
9. Ne kíméld a vizet. Nemcsak a beteget 

kell tisztán tartani, az ápolónak is kettő
zött figyelemmel kell lennie a tisztaságra.

10 . A beteg váladékát tartalmazó edény 
egy pillanatig se álljon a szobában. Tisz
títsd ki azonnal és fertőtlenítsd !

X. Ó v a k o d á s  a b e t e g s é g t ő l
1 . Ne tűrd, hogy arcodba köhögjenek, 

prüszköljenek s ilyen neveletlenséggel te 
se veszélyeztesd embertársad egészségét.

2. Köpködéssel ne adj rossz példát. 
Csészébe vagy zsebkendőbe köpj. Szoktasd 
erre környezetedet is.

3. Zárt helyiségbe ne vigy be szükség
telenül betegséggerjesztőket. Belépés előtt 
tisztítsd le cipődet.

4. Idegen edényből ne igyál.
5. Magad borotválkozzál.
6 . Kíméld szemedet. Ne olvass szürkü

letben s ne tartsd a könyvet túl közel. 
Vakító fényben hordj védőüveget.

7. Gondolj a szabályos bélműködésre.
8. Ha állattal foglalkoztál, nyomban 

mosd meg kezedet. Ne csókold meg az 
állatot. Ne tűrd, hogy kezedet nyalja.

9. Ne szégyeld, hogy szervezeted fogya
tékosságán segíteni kell. A műfogsort 
és a szemüveget, azért találták fel, hogy 
használjuk.

10. Ne hidd, hogy az akarat erejével 
mindig uralkodhatsz testeden. Figyelj telje
sítőképességedre. Ha ebben hiba mutat
kozik, beteg vagy és kérd az orvos segít
ségét.

Kor
(hónap)

Súlya
kg

Hossz
cm

Napi
súly-
gyara
podás

g

Fogzás Táplálék

Születés 3.2 50
Szoptatás hatszor napjá
ban három óránként 6 , 9, 
12, 15, 18, 21 órakor. 
14 napig 20—30— 40 g-ot 
szopik naponta. Azután 
testsúlyának '/« részét

1 . 4.0 53 25— 55

2 . 4.8 57 25— 32

3. 5.5 60 22— 28

4. 6.0 62 2 0 -2 4 Szopás ötször napjában 
négy óránként 6 , 10, 14, 
18, 22 órakor. Naponta 
testsúlyának •/, részét 

szopja5. 6.5 64 18— 21

6 . 7.5 66 16— 17 Alsó, belső tejmetszők 
előretörése Elválasztás kezdete. Nyá

ron és ősszel ez eltolódik. 
Kai. szükséglet az első év 
alatt általában 100 kg 
kalória /  testsúlykilogramm

7. 8.0 68 14— 15

8 . 8.5 70 12 Felső tejmetszők előre
törése

9. 8.9 71 11 Elválasztás befejezése

10 . 9.2 72 8—*10 Alsó oldalsó telmetsző 
előretörése

1 1 . 9.5 73 8—9 Pépes ételeket kap

1 2 . 9.8 74 6 - 7 Első tej őrlők előre
törése

Szilárdabb ételeket kap. 
Húst még nem. A tizen
kettedik hónaptól kezdve 

húst is.


