
Наслідки переходу на зимовий час 

Шановні адміністрація, викладачі, студенти, батьки і співробітники! 

Зверніть увагу на своє самопочуття, свій психічний і  фізичний стан під час переходу 

на зимовий час. Перехід на зимовий час люди переносять легше, ніж на літній, але 

організм людини все одно до нового режиму звикає протягом одного – двох тижнів. 

 

 
 

Через перехід на зимовий час та певний "зсув" режиму дня – пробудження та засинання – 

у людини можуть виникнути певні некомфортні відчуття або погіршення самопочуття в 

цілому. 

Приміром, якщо людина має проблеми із серцево-судинною системою або схильність до 

депресії, то, за словами лікарів, їй варто надзвичайно уважно поставитися до свого 

самопочуття у перший тиждень після переведення годинника. Не варто нехтувати 

"дзвіночками" організму, натомість потрібно пам’ятати, що згідно з дослідженнями, у 

перші дні після переходу на зимовий час різко зростає кількість інфарктів і самогубств, а 

також число дорожньо-транспортних пригод. 

Погіршення самопочуття пов’язане зі зміною тривалості сну та з пробудженням у темряві. 

Через це порушується циркадний ритм організму, від якого залежить робота імунної 

системи. 

Щоб уникнути труднощів після переходу на зимовий час, психологи радять поступово 

підлаштовувати свій режим дня під нього. Потрібно скоротити кількість стресових 

ситуацій та не нервуватися від браку сну.   



 

Найкращим способом захиститися від негативних наслідків переведення годинника 

– це сон. За кілька днів до переходу на зимовий час почніть лягати спати раніше – на 

15 або на 30 хвилин.  

До того ж не слід спати вдень та пити каву у другій половині дня. 

Уникайте надмірних фізичних навантажень, не затримуйтесь на роботі, аби не 

перевтомлюватися і психічно, і фізично. 

 Крім того, батькам необхідно звернути увагу на своїх дітей, аби допомогти їм 

якомога комфортніше пережити перехід на зимовий час.  

Організм має повністю адаптуватися до нового режиму 1-3 тижні. Але якщо 

дотримуватись простих правил, то самопочуття завжди буде на висоті! 

Також психотерапевти  радять: якомога більше світла, позитивних емоцій, яскравих 

кольорів. 

Частіше готуйте страви з моркви, буряка, гарбуза, вживайте  більше яблук і зелені.  

Овочі і фрукти, які ще не заклали в сховища, найбільш багаті корисними вітамінами А, 

С, групи В, а також мікроелементами.  

Вранці корисно приготувати тонізуючий чай: трохи подрібненого імбиру і скибочку 

лимона заправити чайною ложкою меду і залити окропом.  

 

По можливості частіше бувайте на свіжому повітрі. Бажаю міцного здоров’я!!! 

 

 


