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Zdrowie 
psychiczne

Według konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (1948) 
to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny 
człowieka.

Zdrowie psychiczne można rozumieć jako brak chorób, ale 
też jako zdolność do rozwoju i samorealizacji. 

Przejawia się dobrym samopoczuciem, pewnością i wiarą
w siebie, poczuciem własnej wartości. 

Kondycja psychiczna wpływa na sposób myślenia, 
odczuwania i działania. 

Zdrowie psychiczne pomaga w życiu codziennym w pełni 
cieszyć się z życia, pokonywać trudności oraz dokonywać
właściwych wyborów. 

Pomaga w adaptacji do norm społecznych i kulturowych.



Na zdrowie psychiczne składają 
się:

DOBRA KONDYCJA ZDROWOTNA POCZUCIE KOMFORTU 
PSYCHICZNEGO

UTRZYMYWANIE PRAWIDŁOWYCH 
RELACJI SPOŁECZNYCH



Brak choroby 
psychicznej nie jest 

równoznaczny ze 
zdrowiem 

psychicznym



Ćwiczenie



Jak dbać o zdrowie 
psychiczne?



Jak dbać 
o zdrowie psychiczne?

• Częsta aktywność fizyczna -
codzienny 30 – minutowy spacer 
prowadzi do wydzielania się 
endorfin (hormonów szczęścia). 
Obniża poziom stresu, 
pobudzenia emocjonalnego oraz 
zwiększa naszą kreatywność.



Jak dbać
o zdrowie psychiczne?

• Relacje 

międzyludzkie -

regularny kontakt 

z bliskimi osobami 

znacząco wpływa na 

poprawę dobrostanu. 

Jednocześnie równie 

ważne jest zmniejszenie 

kontaktu z tymi, którzy 

negatywnie oddziałują na 

naszą psychikę.



Jak dbać
o zdrowie psychiczne?

• Dbanie o własne potrzeby

i asertywne komunikowanie ich 

otoczeniu. Zapobiega to pojawianiu się 

napięć, związanych z rozbieżnością 

pomiędzy własnymi potrzebami 

a wymaganiami płynącymi z zewnątrz.



Jak dbać
o zdrowie psychiczne? • Dieta - zdarza się, że złe 

samopoczucie i brak 

odczuwania radości, 

wiążą się z niedoborami 

witaminowymi. Warto zatem

uzupełnić dietę w produkty 

bogate w witaminy i kwasy.



Praca 
w grupach

• Podział na trzy grupy

• Każda grupa zastanawia się, jakie 

czynniki negatywnie wpływają na 

f izyczny, psychiczny i społeczny 

dobrostan człowieka oraz 

proponuje sposoby radzenia sobie z nimi



Depresja jako 
"cichy zabójca"



(NIE)WIDZIALNA
NASTOLETNIA 
DEPRESJA

https://www.youtube.com/watch?v=_96
_Ck_w_gw

https://www.youtube.com/watch?v=_96_Ck_w_gw


Objawy depresji
PODSTAWOWE:

1. obniżony nastrój
2. brak radości
3. brak energii

DODATKOWE:

4. negatywna własna ocena
5. poczucie winy
6. myśli samobójcze
7. niesprawność intelektualna
8. zaburzenie aktywności
9. zaburzenia snu
10. zaburzenia apetytu i masy 
ciała



Leczenie 
depresji

• Depresja jest chorobą poważną, mającą 
tendencje do nawrotów, jednak uleczalną!

• Wymaga indywidualnie dobranej terapii, 
najczęściej długotrwałej (co najmniej 
6-miesięcznej) - psychoterapia, 
w połącznie lub bez terapii farmakologicznej, 
zaleconej przez lekarza psychiatrę.

• Bardzo ważne jest wsparcie społeczne dla 
osoby chorej. Okazanie empatii, zrozumienia, 
cierpliwości.



Gdzie szukać 
pomocy?

Telefony zaufania:

• 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci 
i Młodzieży - czynny całodobowo, również 
w weekendy i święta

• 116 123 – Telefon Zaufania dla Osób 
Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym -
czynny pon-pt od godz. 14.00 do 22.00

• inne numery telefonów, pod którymi 
uzyskasz pomoc w kryzysie psychicznym:

https://forumprzeciwdepresji.pl/wazne...

https://116111.pl/polecamy/telefony-z...

• W przypadku depresji należy szukać pomocy 
w następujących placówkach:

• Poradnie Zdrowia Psychicznego,

• Ośrodki Interwencji Kryzysowej,

• Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (dla 
dzieci i młodzieży),

• Szpitale psychiatryczne

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1dqRHJ1Ni1WV2RxNXNjZVcxcUwzU0ZrNi11d3xBQ3Jtc0tsTnN4TFpfdUtnTUpSRFFXUEpnRTBVMUJqbGNiQ1ZFR1lPLWZ3VzlqT3lnemIta2FFMTRiQmRLaDUxSDdkZkJiZmV5SFh1RF8zcC1FWmJsel9rRC10cktLdFpNT2RCMGJjYnU5SE92R2I2ZzQwUXhzUQ&q=https%3A%2F%2Fforumprzeciwdepresji.pl%2Fwazne-telefony-antydepresyjne
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVRhYUZSWUd6M01aVUFCNnJmc25nX0pwQ3d6d3xBQ3Jtc0trSGFqU3FvbEM2NkpncDZaMVY4bGJJWUthTkNpa3BkZFZLS3ZaaEhYcy1tWVdURGJyQ2s3cnRjVUxkb1lyaFlWSF9aSnF6Yld4d0p6MVZCOWpIRzZ1Mzk5dFRBaE9VYTd4c3VMSEtjaVlJRmp1cEd4WQ&q=https%3A%2F%2F116111.pl%2Fpolecamy%2Ftelefony-zaufania-%2Caid%2C8
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