
Witaj! 

   Czy zastanawiałeś się kiedyś, co wpływa na Twoje zdrowie, zachowanie, sposób 

radzenia sobie w życiu? Jak funkcjonuje Twoja psychika? Jak dbasz o swoje zdrowie 

psychiczne? 

     Zdrowie psychiczne nie jest tak powszechnie znanym tematem. Choć każdy człowiek 

ma swoją receptę na kryzys, to twierdzi, że umie lepiej lub gorzej radzić sobie                             

z codziennym stresem.  

-    Czym jest zatem zdrowie psychiczne? 

ZDROWIE PSYCHICZNE –  Światowa Organizacja Zdrowia określa je jako pełny dobrostan 
fizyczny, psychiczny  i społeczny człowieka. 

        W ciągu naszego życia pojawiają się stany zmęczenia, smutku, senności, niepokoju czy lęku. 

Odczucia te, jeśli pojawiają się w związku z konkretną, trudną sytuacją i nie są mocno nasilone są 

naturalną reakcją naszego organizmu i nie powodują dezorganizacji naszego życia. 

-Sprawdź , która kategoria jest bliższa Tobie -  

KATEGORIE A KATEGORIE B 

Co korzystanie wpływa na zdrowie 

psychiczne? 

 Co szkodzi  zdrowiu psychicznemu? 

 Śmiech - dobry humor, gdyż „śmiech to zdrowie” 

 Relaks – odpoczynek, czas dla siebie 

 Aktywne spędzanie czasu -  ruch , sport, 

wycieczki   

  Dbanie o swój rozwój - uczyć się nowych 

rzeczy 

  Otoczenie pozytywnych ludzi koło siebie- 

utrzymywać kontakt z przyjaciółmi, 

  Robić coś twórczego – np. zainteresowania 

 Dieta 

 Pozytywne myślenie o sobie. 

 Korzystanie z pozytywnych doświadczeń – 

potrafię, umiem to dokonać. Przypominać 

sobie wydarzenia, w których odniosło się 

sukces. 

   Umieć prosić o pomoc. 

 Stres 

 Uzależnienia – papierosy, narkotyki, alkohol 

 Niechęć do wykonania prostych zadań, 

obowiązków 

 Problemy związane z życiem rodzinnym- 

kryzysy 

 Brak pracy lub trudności finansowe 

 Zmiana w formie przeżywania problemów - 

stałe niepokoje, rozdrażnienie 

 Utrudnianie lub zerwanie kontaktów z 

innymi ludźmi 

 Ciągłe poczucie smutku, niepokoju, lęku 

 Brak własnego krytycyzmu 

 Niechęć do skorzystania z pomocy. 

 
 

 

Jeśli stwierdzasz, że odpowiedzi z KATEGORI B są bliższe dla Ciebie                                    

i towarzyszą Tobie dłużej niż miesiąc, przeszkadzają ci w wykonywaniu podstawowych 

codziennych zadań, osoby bliskie stwierdzają negatywne zmiany w Twoim zachowaniu, 

to masz sygnał, że Twoje zdrowie psychiczne jest w sferze niebezpieczeństwa.                                                                                                                               

Nie lekceważ tych objawów, gdyż ich utrzymywanie może prowadzić do 

rozwinięcia się poważniejszych zaburzeń psychicznych. 

 

 



 

ZAPROSZENIE DO WYTCHNIENIA 

 

 

 

 

 

Gdzie szukać pomocy? 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku                                                         

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 55a, Tel. 77 4363862 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Prudniku 

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 55a, Tel. 77 4364725 

 

Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Prudniku 

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 55a, Tel. 77 4364725 

 

 

 

 

     List specjalnie dla Ciebie  

 


