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Dbanie o własne zdrowie: Współczucie dla samego siebie 
Potencjalny wpływ/Populacja: Regularne dbanie o własne 
zdrowie poprawia również samopoczucie pacjenta i zapobiega 
wypaleniu zawodowemu wśród opiekunów. Dbanie o własne 
zdrowie stanowi istotny element dobrej kondycji, zwłaszcza 
dla osób, które opiekują się innymi w domu i/lub w pracy. 

Wskazówki dotyczące dbania o własne zdrowie: 
Współczesne badania wykazały, że znane od dawna zasady 
i proste ćwiczenia wspomagają proces leczenia i pomagają 
zachować zdrowie. Oto krótkie omówienie zaleceń 
opartych na wynikach badań naukowych w zakresie 
dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne:

• Ćwiczenia: Codziennie zażywaj ruchu. Ruch taki, jak 
chodzenie, trening siłowy czy joga, może pomóc złagodzić 
objawy, a nawet zapobiegać powstawaniu niektórych 
problemów zdrowia fizycznego lub psychicznego. Pomóc 
mogą nawet regularne krótkie i delikatne ćwiczenia. 

• Zdrowe jedzenie: Postaraj się uzyskać efekt „tęczowej 
diety”. Jedz więcej kolorowych owoców i warzyw oraz 
tłustych ryb, takich jak łosoś lub sardynki, które są 
bogate w tłuszcze omega-3 i zawierają mało rtęci. Staraj 
się unikać spożywania zbyt wielu kalorii i zapytaj lekarza 
o suplementy takie, jak witamina D lub tran.

• Natura: Spędzanie czasu na łonie natury to sprawdzony sposób 
na poprawę procesu myślowego i ogólnego samopoczucia. 

• Relacje z ludźmi: Dobre relacje z innymi ludźmi mają 
kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia, zarówno 

w sferze psychicznej, jak i fizycznej. Ta odwieczna 
prawda ma obecnie poparcie w postaci wyników szeroko 
zakrojonych badań. Spędzaj czas z rodziną, przyjaciółmi, 
sąsiadami lub zwierzętami domowymi.

• Baw się: Przyjemne spędzanie czasu, np. na ulubionym 
hobby lub rozrywce, może być więcej niż tylko zabawą. 
Może poprawiać samopoczucie. Nawet słowo „rekreacja” 
mówi samo, dlaczego jest ona ważna: „re-kreacja” czyli 
„odtworzenie”! 

• Religia/duchowość: Ogólnie rzecz biorąc, zaangażowanie 
religijne lub duchowe może prawdopodobnie dobrze 
wpływać na stan zdrowia, gdy koncentruje się na tematach 
takich, jak miłość i przebaczenie. Może także stanowić 
dobry sposób na nawiązanie wspierających relacji.

• Wolontariat i służenie pomocą: Od czasów 
starożytnych pomaganie innym było postrzegane jako 
cnota, która zapewnia korzyści zarówno osobie dającej, 
jak i otrzymującej. Pomaganie innym może zredukować 
niezdrowe odczucia, takie jak chciwość, zazdrość 
i egocentryzm. Może również wzmacniać zdrowe 
odczucia, takie jak miłość, radość i hojność.

• Relaks/Zarządzanie stresem: Praktyki medytacyjne i 
psychosomatyczne to bardzo cenne umiejętności, które 
mogą poprawić samopoczucie fizyczne i psychiczne.
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