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Czym jest zdrowie psychiczne?

Zdrowie psychiczne definiuje się jako dobrostan, w 

którym każda osoba może realizować swój własny 

potencjał, potrafi poradzić sobie ze zwykłymi stresami 

życiowymi, może pracować wydajnie i owocnie oraz 

jest w stanie wnieść wkład w swoją społeczność.

Kuszące, prawda? Jak zatem dbać o własne 

zdrowie psychiczne?



Aktywność fizyczna
    Prowadzone od lat badania potwierdzają, że osoby, które 

poświęcają 30 minut dziennie na jakąkolwiek aktywność fizyczną 

(spacer z psem, spacer do pracy, ćwiczenia gimnastyczne, jazda 

na rowerze itd.) rzadziej chorują na depresję, rzadziej skarżą się 

na znużenie i zmęczenie. Aktywność fizyczna poprawia także 

koncentrację umysłu oraz sprawność intelektualną. 

     Ważne jest, aby uczyć dzieci aktywnego spędzania czasu, 

dzięki czemu uczą się korzystnego jego wpływu na swoje życie.



Zdrowy sen
     Odpowiednio długi (tj. 6-8 godzin), nieprzerwany sen 

w zaciemnionym pomieszczeniu ma ogromny wpływ na nasze 

samopoczucie i kondycję psychiczną. Niedobór snu zwiększa 

problemy z koncentracją, ma wpływ na rozdrażnienie 

i nastawienie do kolejnego dnia.



Jak zadbać o zdrowy sen?

• nie próbuj zasnąć na siłę

•  usuń zegarek z zasięgu wzroku  

• zmęcz się fizycznie późnym popołudniem 

• unikaj kofeiny, nikotyny i alkoholu 

• prowadź regularny tryb życia- rano wstawaj zawsze o tej 

samej porze

•  zjedz kolację 3 godziny przed snem

•  unikaj silnego światła wieczorem i ciemnych pomieszczeń 

w ciągu dnia 

• unikaj drzemek w ciągu dnia

• dbaj o czyste i świeże powietrze w sypialni



Odżywianie
     Pełnowartościowe i regularnie spożywane posiłki, 

odpowiednie nawodnienie organizmu, a także sposób, w jaki 

jemy (czy mamy czas na jedzenie? Czy może jemy w drodze do 

pracy, w samochodzie, w autobusie? Jak to jedzenie jest 

podane?)- to wszystko oddziałuje na naszą kondycję 

psychiczną.



Jeśli odżywianie- to jakie?

   Za dobry nastrój odpowiedzialne są:

- magnez

- nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3

- witaminy z grupy B

 Wszystkie one regulują pracę układu nerwowego. Tak więc, 

dieta, w której brakuje źródeł wyżej wymienionych składników, 

zwiększa ryzyko pojawienia się np. stanów depresyjnych.

Nie należy zapominać wodzie, która ma ogromny wpływ na 

pracę naszego mózgu.  

Cały organizm podziękuje za odstawienie fast foodów, cukru 

rafinowanego oraz słodzonych napojów i używek. 



Czas na odpoczynek 

Jeśli nie znajdziemy choćby krótkiej chwili na odpoczynek, 

nasze zasoby energetyczne szybko się wyczerpią i nie będziemy 

w stanie poradzić sobie z przeciwnościami losu. 

     W rezultacie staniemy się dużo bardziej podatni na depresję   

 i zaburzenia lękowe.

Dlatego bez wyrzutów pozwólmy sobie na odpoczynek!



Pielęgnowanie zainteresowań

     Posiadanie własnego hobby, rozwijanie pasji pozwala 

oderwać się od rzeczywistości, poprawia nasze samopoczucie, 

a także rozwija nas samych i daje poczucie satysfakcji.

Wędkarstwo? Szydełkowanie? Taniec? Joga? Nieważne jaka 

forma, ważne że to lubimy! 

Hobby to czynnik chroniący przed depresją również nasze 

dzieci!



Wyrażanie emocji

    Co zrobić z emocjami, które nas zalewają? Nazwać je, 

zaakceptować i wyrazić. Nie tłumić. 

     W przeciwnym razie nasza równowaga psychiczna może ulec 

zachwianiu…



Co zrobić z nieprzyjemnymi 

uczuciami?

   Tłumienie nieprzyjemnych emocji pomaga jedynie na chwilę. 

Po pewnym czasie długo ukrywany gniew czy żal dają o sobie 

znać w postaci zmiennych nastrojów, drażliwości czy stanów 

depresyjnych. 

     Zamiast tłumić w sobie przykre emocje lepiej pozwolić sobie 

je przeżyć, okazać sobie współczucie i zrozumienie oraz nauczyć 

się, jak sobie z nimi radzić w sposób konstruktywny np. stosując 

techniki relaksacyjne takie jak medytacja mindfulness czy 

prowadzenie dziennika myśli. 



Otaczanie się pozytywnymi ludźmi

Utrzymywanie pozytywnych relacji z drugim człowiekiem 

jest jednym z ważniejszych warunków dla rozwoju zdrowia 

psychicznego. 

     Utrzymywanie właściwych relacji z bliskimi osobami  

przyczynia się do rozładowywania negatywnych emocji, 

przedyskutowania ważnych problemów. Rozmowa z drugim 

człowiekiem pozwala dostrzec też inne sposoby spojrzenia na 

problemy.  



Czy każda relacja nam służy?

    Nie każda relacja z drugim człowiekiem przynosi nam 

pozytywne doświadczenia, warto więc podtrzymywać                   

    i inwestować w takie kontakty, które przyczyniają się do 

naszego dobrego samopoczucia. 

W związku  z tym dbajmy o naszych przyjaciół i bliskich, 

poprzez pamięć o nich, drobne gesty. 

W relacjach ważna jest asertywność, komunikacja                    

              i szczerość. 



Zwracanie uwagi na niepokojące 

objawy psychiczne
     

     

     Podobnie jak w przypadku chorób somatycznych, również 

w przypadku zaburzeń psychicznych najlepsze efekty daje 

leczenie rozpoczęte we wczesnym stadium.  Z tego względu 

warto przyglądać się, czy nie występują u nas jakieś 

niepokojące objawy ze strony zdrowia psychicznego. 

Jeśli coś Cię niepokoi, zwróć uwagę na czas trwania, 

częstotliwość i cechy charakterystyczne tych symptomów.



Proszenie o pomoc

     Nie bój się wizyty u psychologa, terapeuty, psychiatry.

   

     Jeśli coś niepokoi cię w twoim zachowaniu, nie dajesz sobie 

rady z obezwładniającym uczuciem smutku, cierpisz na ataki 

paniki lub doświadczasz innych trudnych przeżyć, które Cię 

przerastają, udaj się po pomoc do specjalisty od zdrowia 

psychicznego.



Dziękujemy za uwagę  

Pamiętajmy- każdy może zadbać o swoje zdrowie psychiczne, 

dokonując drobnych zmian w swoim życiu. 

Powodzenia!


