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Psychohygiena



Co je to psychohygiena?

Definice:

• ochrana duševního zdraví

• soubor zásad a preventivních opat ření

sloužících k udržení, prohloubení a 

znovuzískání duševního zdraví

• zároveň i disciplína na pomezí medicíny a 

psychologie

• vzniká na začátku 20. stol.



Úkoly:

• udržení duševní rovnováhy

• znovunabytí ztracené duševní rovnováhy

• prevence proti psychickým i tělesným

poruchám



Význam psychohygieny

1. Prevence somatických nemocí

• duševně zdravý člověk je odolnější proti 

somatickým (tělesným) nemocem

• stres totiž zapříčiňuje nárůst civilizačních

chorob (infarkty, mrtvice, cukrovka, 

onemocnění trávicího traktu, různé druhy

nádorových onemocnění…)



Význam psychohygieny

2. Prevence psychických nemocí

• duševní klid a vyrovnanost

• psychická odolnost (vyrovnání se stresory)

• odolnost vůči neurózám či těžkým

psych.chorobám



Význam psychohygieny

3. Dobrá pracovní výkonnost

• lepší koncentrace

• menší úrazovost

• vyšší výkonnost i kvalita výsledků

• křivka výkonu (biologická připravenost

k výkonu vrcholí mezí 10. - 11. h, pak mezi

16.-18. h, poté útlum…)



Význam psychohygieny

4. Fungující sociální vztahy

• psychicky zdravý jedinec buduje zdravé sociální

vztahy (včetně partnerských)

• cítí se dobře v sociálním prostředí (kontakt 

s ostatními ho naplňuje, nevyčerpává)

• je přijímán a vyhledáván (posilování

sebevědomí, identity)

• nefungující soc.vztahy vedou často k izolaci, 

podivínství, narušení psychiky



Význam psychohygieny

5. Subjektivní spokojenost

• minimalizace citových napětí

• duševní rovnováha

• celková vnitřní stabilita
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