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ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO – CO TO TAKIEGO?

• Święto to zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, 
pomoc osobom chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej nad chorymi psychicznie i na wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych.



JAK MOŻEMY DBAĆ O ZDROWIE SWOJE ORAZ NAJBLIŻSZYCH NAM OSÓB?

• ZDROWIE PSYCHICZNE

• "Pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka"

• Tak zdrowie psychiczne definiuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Warto zwrócić uwagę, na to, że zdrowie psychiczne nie jest jednoznaczne 

• z brakiem choroby psychicznej. W życiu każdego człowieka przychodzą trudniejsze momenty kiedy jest “ciężko na duchu”. Jest wiele czynników, które mogą wpływać na gorsze samopoczucie. 

• Ważne jest, aby zwracać uwagę na m.in takie objawy jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, zmęczenie, lęk. Są to nieuniknione stany, jednakże dobrze jest nie lekceważyć ich, gdyż utrzymujące się dłużej tego typu objawy mogą prowadzić do rozwinięcia się chorób psychicznych.



PROWADŹMY ZDROWY STYL ŻYCIA 



ZDROWO SIĘ ODŻYWIAJMY 

Ogromny 
wpływ na 
nasze 
samopoczuci
e i nastrój 
ma 
odpowiednia 
dieta.



UPRAWIAJMY SPORT 



POZWÓL SOBIE I NAJBLIŻSZYM NA 
ODPOCZYNEK

Dajmy sobie czas na zregenerowanie sił. 

Dobry sen i odrobina relaksu, sprawią, że 
będziemy mieć więcej energii do wykonywania 
kolejnych zadań.



DBAJMY O HIGIENĘ OSOBISTĄ 

Podstawą codziennej pielęgnacji naszego ciała 
nie są wcale pachnące balsamy, kremy i 

powodujące cuda maseczki, ale odpowiednie 
dbanie o higienę i utrzymanie czystości.



DBAJMY O ODPOWIEDNI UBIÓR 

Zbyt gorąco? Zbyt zimno? 

I jedno i drugie szkodzi. 
Zachowaj zdrowy rozsądek 
i zerknij przez okno. Może 

czapka będzie dziś 
potrzebna? A innym razem 

zimowe buty będą 
„parzyć” w stopy?



DOSTARCZAJMY UMYSŁOWI PRZYJEMNYCH BODŹCÓW

Wybierajmy filmy i seriale 
o pozytywnym 
nastawieniu do świata 
oraz książki, które 
pozytywnie wpływają na 
nasze zdrowie psychiczne. 
Bardzo dobry wpływ na 
zdrowie psychiczne ma 
wspólne oglądanie filmów 
czy słuchanie muzyki.



HOBBY

Znajdźmy czas dla siebie i róbmy to, co nas 
najbardziej interesuje. Wspólne hobby pomaga 
Nam wzmocnić więzi z najważniejszymi dla Nas 
osobami.



SPĘDZAJMY CZAS Z NASZĄ RODZINĄ

• Rodzina jest najważniejszym czynnikiem psychospołecznym 

• w prawidłowym, ale i zaburzonym rozwoju człowieka. 

• W rodzinie dziecko uczy się ról społecznych. Rodzina jest najważniejszą mapą świata dziecka, dlatego pamiętajmy, 
aby jak najwięcej czasu spędzać razem.


