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Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego



Nie ma zdrowia
bez zdrowia psychicznego!



Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Święto zostało ustanowione w 1992 roku 
przez Światową Federację Zdrowia 

Psychicznego (World Federation for Mental 
Health - WFMH). WFMH chce zwrócić 

szczególną uwagę na kwestię:

dbania o zdrowie psychiczne 

przeciwdziałania stygmatyzacji osób 
cierpiących na choroby psychiczne 

potrzebę zmian w regulacjach 
prawnych i w opiece medycznej wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi



Kilka niepokojących faktów

Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne dotyczą aż 
20 proc. ludności. Najpowszechniejsza jest depresja, która dotyka coraz 
więcej osób młodych, a nawet dzieci.

3 miliony ludzi umiera każdego roku z powodu szkodliwego spożycia 
alkoholu, a co 40 sekund jedna osoba popełnia samobójstwo.

W Polsce, w pierwszym półroczu 2020 roku, wg danych ZUS dotyczących 
wystawionych zwolnień lekarskich, kategorią chorych, którzy byli jedną 
z najczęściej kwalifikowanych do L-4, były osoby cierpiące na różnego 
rodzaju zaburzenia psychiczne i zachowania. Liczba dni absencji 
chorobowej w związku z takimi zaburzeniami wzrosła o 2,9 pkt proc. 
(do 11 proc.) względem danych z 2019 r.



Depresja dotyka coraz młodszych… zobacz filmik tutaj>>>

„ZNIKAJĄCE DZIECI, NASTOLETNIA DEPRESJA” (gościnnie Roxie Węgiel, Wersow, Anna Dereszowska)

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


Pandemia a zdrowie psychiczne

Zachowanie równowagi w ilości 

przyjmowanych informacji dotyczących pandemii 

– najlepiej korzystać z tego samego, wiarygodnego 

źródła i nie poszukiwać sensacji.

Zadbanie o codzienną rutynę i ustalenie 

planu codziennych zajęć -obok obowiązków 

służbowych trzeba znaleźć czas na ćwiczenia 

fizyczne, odpoczynek i własne przyjemności.

Przestrzeganie właściwej ilości snu, 

odpowiedniej diety i uważanie na spożycie 

alkoholu. 

Pamiętanie o kontaktach społecznych 

uważając przy tym na czas spędzony przed 

ekranem.

Eksperci WHO przedstawiają kilka zasad, które pomogą zadbać o własne zdrowie psychiczne 

w obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. 

Oto one:



Ruch na rzecz zdrowia psychicznego -
inwestujemy



Aktywność fizyczna 

• spacery

• gimnastyka

• uprawianie sportu wedle 
preferencji i zainteresowań
– np. basen, rower, pilates, 
siatkówka czy piłka nożna

1.



Odżywianie 

• właściwa zbilansowana dieta

• zdrowe produkty

• unikanie żywności przetworzonej 
typu fast food

• regularność w jedzeniu

2.



Umysł 

• dbanie o swój mózg – nauka nowych 
rzeczy

• rozwój osobisty

• zdobywanie kolejnych umiejętności

• aktywność umysłowa przez cały czas

3.



Adekwatna samoocena 

• myślenie pozytywne (także 
w odniesieniu do własnej osoby)

• poczucie własnej wartości

• pewność siebie

• docenianie małych rzeczy

• wdzięczność

4.



Wypoczynek 

• codzienny relaks, czas dla siebie

• jak najczęstsze robienie rzeczy, 
które się lubi

• rozwijanie pasji i zainteresowań

• równowaga między pracą/nauką 
a odpoczynkiem

• wysypianie się

5.



Pamiętaj 
– nie jesteś 

sam!

W szkole zawsze możesz 
skorzystać z naszej pomocy. 

Jesteśmy dla Ciebie.
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