
Zásady psychohygieny v kostce 

aneb jak rychle uvolnit napětí, vztek 

a nezbláznit se z toho 

 

V práci 

Progresivní relaxace = zatínej a povoluj svaly opakovaně 

Hluboké dýchání = dýchej zhluboka, do břicha – pomalu  

Imaginace = zavři oči a mysli na příjemné místo, kde je Ti dobře 

Body scan = projdi si všechny části svého těla a všimni si pocitů, které v nich cítíš 

Nadlehčuj atmosféru, uchovej si humor 

Zvuky = hudba, videa, zvuky deště, šumění moře, lesa – rozptyl se 

Boxovací pytel = vybij se, pár bouchnutí do pytle nebo polštáře pomáhá  

Mysli na své základní potřeby - jsou důležité, abychom mohli být v pohodě 

Odměňuj se  

Podpoř emočně své kolegy a mluv o svých pocitech, obavách 
 

Ve volném čase 

Odpočívej, nezapomínej na spánek 

Oblíbené činnosti, které Tě nabíjejí (procházka, cvičení, hudba, běh, …) 

Najdi si každý den něco pozitivního 

Řekni si každý den nahlas, co se Ti povedlo 

Nech se hýčkat od blízkých. Nemusíš zachraňovat svět nonstop 

Dopřej si ráno čas na snídani, v klidu 

Každý den vyjdi chvíli na čerstvý vzduch (vystup o zastávku dříve, zaparkuj auto dál) 

Dej si horkou, příjemnou koupel nebo dlouhou sprchu 

Nauč se pochválit, odměnit se a odpouštět si chyby 

Vyhýbej se dlouhým nikam nevedoucím debatám 

Sdílej své emoce, nezůstávej se svými pocity o samotě 



 

 Kdy poznám, že jsem v psychické nepohodě? 

Nálada – neklid, nervozita, výbuchy hněvu 

Chování – sociální staženost, zhoršený pracovní výkon 

Myšlení a přístup – zhoršené soustředění, paměť, chybějící smysl pro humor, sarkasmus 

Zvýšená konzumace návykových látek, kofeinu, sladkého 

Fyzický stav – problémy se spánkem, bez energie, změna hmotnosti, změna chuti k jídlu 

 

Co s tím? 

Relaxace – např. autogenní trénink, hluboké dýchání, body scan 

Více „nabíječek“ než „vybíječek“ 

Psychohygiena a její dodržování – nenos si práci domů, užívej si volný čas 

Naučit se říkat NE – pamatuj na sebe, nemusíš vycházet vstříc všem 

Co nemůžeš ovlivnit, neovlivňuj 

Psychosociální podpora (intranet) – peeři - jsme tu pro Tebe, vyslechneme Tě, podpoříme 

Linka psychické podpory pro zdravotníky – 607 400 591, 720 219 618 

Podpůrné psychoterapie  

Mindfulness techniky - víc si všímej toho, jak se cítíš 

 

 

 

 

 

 


