
Психічне здоров’я — це рівень психологічного благополуччя, який

визначається не тільки відсутністю психічних захворювань, а й рядом факторів:

соціально-економічних, біологічних і тих, що відносяться до навколишнього

середовища.

Психологічно здорова людина – це, перш за все, людина спонтанна

і творча, життєрадісна і весела. Вона повністю приймає саму себе і при цьому

визнає цінність і унікальність людей, що оточують її. Така людина покладає

відповідальність за своє життя перш за все на саму себе і отримує уроки з

несприятливих ситуацій. Її життя наповнене сенсом, хоча вона не завжди

формулює його для себе. Вона знаходиться в постійному розвитку і,

звичайно, сприяє розвитку інших людей.

На 10 жовтня

припадає Всесвітній
день психічного

здоров’я.



Основні складові психічного здоров’я і благополуччя.

• Прийняття себе як людини, гідної поваги. Це - центральна 

ознака ментального здоров’я людини.

• Уміння людини підтримувати позитивні, теплі, довірливі

відносини з іншими. Люди з такими якостями мають вищий

потенціал до любові та дружних відносин.

• Автономність – це незалежність і здатність людини

регулювати свою поведінку зсередини, а не чекати похвали 

або оцінки себе з боку оточуючих. 

• Екологічна майстерність – здатність людинини активно 

вибирати і створювати власне оточення, яке відповідає його

психологічним умовам життя.

• Наявність мети в житті – впевненість в наявності мети і сенсу

життя, а також діяльність, спрямована на досягнення цієї

мети.

• Самовдосконалення: важливо розвивати власний потенціал і

бути відкритим новому досвіду.



Міжнародний стандарт психічного здоров’я включає 10 ознак:

• інтелект,

• цілеспрямованість,

• гнучкість,

• логічність мислення,

• моральні якості,

• соціальна поведінка,

• особливості харчування,

• емоційність,

• відношення до свого здоров’я,

• сексуальність.



Для збереження психічного здоров’я важливо уникати скупості, мстивості,

заздрощів, лицемірства, гордині, хворобливого самолюбства.

До поведінкових факторів, що негативно впливають на психічне

здоров’я, належать:

• тривалі негативні стресові ситуації,

• невміння підтримувати адекватні відносини з оточуючими,

• конфлікти,

• недостатній відпочинок,

• малорухомий спосіб життя,

• зовнішні подразники.

НАЙВАЖЛИВІШЕ, ЩО ВТРАЧАЄ ЛЮДИНА ЧЕРЕЗ НЕРВОВО-ПСИХІЧНІ

РОЗЛАДИ – ЦЕ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ.



Для збереження психічного здоров’я дотримуйтесь принципів здорового способу життя.

Пам’ятайте, що фізичне і психічне здоров’я людини взаємопов’язані.

Дотримуйтесь психогігієни! Це комплекс заходів з дотримання культури міжособистих

стосунків, уміння керувати своїми емоціями, чергування праці і відпочинку,

створювання сприятливого психологічного клімату у колективі, сім’ї. Систематично

займатесь фізичною активністью, дотримуйтесь раціонального харчування, режиму

дня, сну, будьте оптимістичними, доброзичливими.

Пам`ятайте, що всі люди потребують підтримки, участі, співчуття

та любові. Ви не самотні! Поруч завжди є люди, які зрозуміють і

допоможуть. Не соромтесь звертатись, якщо відчуваєте потребу!

Ви отримаєте індивідуальну, конфіденційну консультативну

допомогу і підтримку.
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