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Всесвітній день психічного здоров’я 
 

Всесвітній день психічного здоров’я відзначається з 1992 року, з ініціативи 

Всесвітньої федерації психічного здоров’я (World Federation for Mental Health). 

Сучасне життя само по собі сприяє стресам: зміни в житті політичному, 

економічному, негаразди на роботі, та й просто поїздка в громадському транспорті 

призводять до того, що людина зі своїми стресами  або взагалі не звкриає на це 

увагу, а так і до депресії недалеко. 

Стреси стали складовою частиною життя сучасної людини. Люди борються з 

ними, не замислюючись про те, що потрібно не боротися, а не допускати їх. 

Я також приєднуюсь до участі у міжнародному русі: кожного року провожу 

заходи з профілактичною і просвітницькою метою. 

МІФИ ПРО ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я: 

Міф: Люди, які мають психічні розлади є «психами», «неадекватами», вони 

небезпечні, їх потрібно ізолювати від суспільства 

ПРАВДА: У БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ ПОВЕДІНКА ЛЮДЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ 

ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ, МАЛО ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД 

ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТОЇ 

Міф: Психічні розлади не виникають у дітей та підлітків. Усі ознаки, які 

можуть бути у них – це лише «особливості віку, вони їх переростуть» 

ПРАВДА: ЩОНАЙМЕНШЕ ОДНА ДИТИНА З П’ЯТИ МАЄ ПЕРІОДИЧНІ 

ПРОБЛЕМИ З ПСИХІЧНИМ ЗДОРОВ’ЯМ 

70-75% психічних розладів починаються в дитячому чи підлітковому 

віці – депресія, тривожні розлади, розлади харчової поведінки тощо.  

 

 
Міф: Депресія - це ознака ліні, поганого характеру та небажання щось робити 

ПРАВДА: ДЕПРЕСІЯ ЗУМОВЛЕНА ПОРУШЕННЯМ ХІМІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ У МОЗКУ 

Численні дослідження доводять, що депресія не має нічого спільного з 

лінню чи слабкістю характеру. Це стан, який зумовлений порушенням 

хімічних процесів у мозку та змінами у його функціонуванні. Психотерапія 

або медикаментозне лікування, а найкраще поєднання обох видів допомоги, 

сприяють одужанню. 

 Міф: Залежність (алкогольна, наркотична) – це вибір людини, її спосіб життя, 

який свідчить про відсутність сили волі 



ПРАВДА: ЗАЛЕЖНІСТЬ – ЦЕ СКЛАДНИЙ ФЕНОМЕН, ЯКИЙ ОХОПЛЮЄ 

БАГАТО ЧИННИКІВ 

Залежність або аддикція – це складний феномен, який охоплює багато 

чинників, серед яких генетичні передумови, особливості середовища чи 

соціального оточення, в якому росте та проживає людина, навички 

справлятися зі стресами, а також наявність інших психічних розладів, 

наприклад, депресії. Подолання залежностей потребує комплексних 

втручань та багатопрофільної допомоги. 

 Міф: Усі люди, які хворіють на психічні розлади, є агресивними та 

небезпечними 

ПРАВДА: ДУЖЕ МАЛО ЛЮДЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ 

СКОЮЮТЬ НАСИЛЬНИЦЬКІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Дуже мало людей, які мають психічні розлади скоюють насильницькі 

правопорушення, у порівнянні з особами, які не мають психічних розладів. 

Частіше, про що менше говориться в масмедіях, люди з психічними 

розладами є жертвами правопорушень або насильницької поведінки. 

Найчастіше це спостерігається в закритих інституціях – психіатричні 

лікарні, будинки-інтернати. 

 Міф: Людям з психічними розладами ніколи не стане краще, їх неможливо 

вилікувати 

ПРАВДА: У НАШ ЧАС ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ Є 

НАБАГАТО КРАЩИМ У ПОРІВНЯННІ З ПОПЕРЕДНІМИ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ 

Дослідники та фахівці постійно розробляють нові методи та 

можливості лікування. Широкий спектр психофармакологічних препаратів, 

методів психотерапевтичних втручань, організації служб допомоги та 

послуг значно розширюють можливості одужання. 

Найцікавіші факти про здоров’я людини, про які повинні знати всі: 

1. Сіль шкідлива для серцево-судинної системи організму людини. Якщо її 

кількість зменшити хоча б на 3 грами на добу, тривалість життя збільшиться на 5-6 

років. 

2. Риба, а саме містяться в ній омега-3 жирні кислоти, благотворно впливають 

на роботу серця. Позитивний ефект буде видний, якщо вживати її два рази на 

тиждень. 

3.Вчені з університету в Швейцарії довели зв’язок між стресами і випаданням, 

руйнуванням зубів, а також проблемами з яснами. 

4. Щоб уповільнити старіння шкіри, потрібно щодня з’їдати трохи чорного 

шоколаду. 

 



 

5. Вчені давно прийшли до висновку, що існують продукти, які сприяють 

омолодженню організму людини. Серед них: чорний шоколад, чай, шпинат, 

полуниця, яблука, чорна смородина, виноград (червоний), апельсини, гранати, 

пластівці з висівками та інші. 

6.Шипшина, смородина, обліпиха та чорноплідна горобина в свіжому вигляді 

покращують тонус судин і перешкоджають виникненню варикозного розширення 

вен. 

7.Ви знали, що 50% діджеїв мають проблеми зі слухом? 

8. Кавові зерна, а точніше хлорогенова кислота, що міститься в них, оберігає 

наш мозок від руйнування. 

9. Мед позитивно впливає на інтелектуальні здібності людини. 

10. Заняття спортом повинно приносити задоволення, енергію і силу. Але 

вчені встановили, якщо активно займатися більш двух годин в день, може 

відбутися зворотний ефект.  

Це проявляється у вигляді апатії, головних болів, порушення сну і апетиту і 

більш серйозними проблемами. 

 

 
11.Менше 10% всіх людей на планеті вміють правильно дихати. Необхідно 

при диханні задіяти не тільки грудну клітку, а й живіт. 

12. Канадські вчені встановили, що порушення сну може бути причиною 

надмірної ваги. 

13.Вживання ківі, а також використання його в якості маски для обличчя 

омолоджує шкіру. 

14. Ви знаєте, чому всі чоловіки дуже люблять м’ясо? Крім того, що воно 

додає сили, м’ясо сприяє виробленню саме чоловічого гормону тестостерону. 

15. Вживайте листя петрушки для зміцнення імунітету. 

16. Якщо щодня з’їдати ядра п’яти волоських горіхів, тривалість життя 

збільшиться на 7 років. 

 

Головне – не тільки знати, але і ДІЯТИ!!! 

 

 

 

 


