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HALÃ•, BELÃ•... ANEB SPINKEJ UÅ½, ÄŒLOVÄšÄŒE!
PondÄ›lÃ-, 19 bÅ™ezen 2018

Jak spánek ovlivÅˆuje zdraví, produktivitu, bezpeÄ•nost a kvalitu Å¾ivota? Jak zlep&scaron;it spánkovou hygienu Ä•lovÄ›ka?
Jak sníÅ¾it &scaron;kodlivé úÄ•inky nekvalitního spánku? Na první pohled se tyto otázky mohou zdát zbyteÄ•né, ale v
posledním desetiletí plní ordinace lékaÅ™Å¯ lidé, kteÅ™í trpí poruchami spánku, coÅ¾ velmi negativnÄ› ovlivÅˆuje jejich Å¾ivo
osobní, tak i profesní.

Máme tu koneÄ•nÄ› jaro &ndash; alespoÅˆ podle kalendáÅ™e - a hned na jeho zaÄ•átku si pÅ™ipomínáme také Mezinárodní
den zdravého spánku. ZpÅ¯soby dosaÅ¾ení kvalitního spánku jsou v dne&scaron;ním svÄ›tÄ› plném shonu, stresu a
rychlého Å¾ivotního tempa velmi diskutovaným problémem. Nespavost a poruchy spánku totiÅ¾ postihují v souÄ•asnosti stále
více lidí, a to vÄ•etnÄ› dÄ›tí. Víte, kdy je spánek nejzdravÄ›j&scaron;í a jak má být dlouhý?
Zdravý spánek by mÄ›l u dospÄ
Ä•lovÄ›ka trvat &scaron;est aÅ¾ devÄ›t hodin, u dítÄ›te je&scaron;tÄ› o nÄ›co déle. KromÄ› délky je dÅ¯leÅ¾itá také kvalita spá
NemÄ›li bychom pÅ™íli&scaron; ponocovat, protoÅ¾e noÄ•ní spánek je nejzdravÄ›j&scaron;í, zejména mezi dvanáctou a druho
hodinou ranní. DÅ¯leÅ¾itá je také psychická vyrovnanost pÅ™ed usnutím. SnaÅ¾te se být klidní, vyrovnaní a pÅ™ipraveni na
spánek. VypusÅ¥te z hlavy problémy, my&scaron;lenky na prÅ¯bÄ›h dne i na následné ranní povinnosti. Pokud máte
problémy se spánkem del&scaron;í dobu, nav&scaron;tivte svého lékaÅ™e a poraÄ•te se s ním o tom. Dlouhodobá
nespavost dokáÅ¾e hodnÄ› a nepÅ™íjemnÄ› potrápit, pÅ¯sobí na celkovou psychiku, Ä•innost mozku i výkonnost a zdraví celéh
organismu.
Na&scaron;la jsem návod na dobré usínání, ale ne v&scaron;echno to doporuÄ•ené se mi daÅ™í: PravidelnÄ›
se vÄ›nujte fyzické aktivitÄ›, která vás baví, ale snaÅ¾te se ji nevykonávat pozdÄ›ji jak dvÄ› hodiny pÅ™ed ulehnutím. (Hm, tak
já se &bdquo;probouzím&ldquo; aÅ¾ odpoledne, abych parafrázovala pana Hru&scaron;ínského, který Å™íkal, Å¾e aÅ¥ vstane
kdy vstane, probouzí se nejdÅ™ív v jedenáct; já teprve veÄ•er jsem nejÅ¾ivÄ›j&scaron;í a nejvíc toho udÄ›lám) NaveÄ•er se
snaÅ¾te vyhýbat kofeinu, nikotinu a alkoholu (Sice nekouÅ™ím, ale to kafíÄ•ko a skleniÄ•ku portského si obÄ•as dám, jéje, po
tom se krásnÄ› spinká!) Postel je místo spánku a sexu. K jiným neÅ¾ tÄ›mto úÄ•elÅ¯m (sledování TV, Ä•tení, jedení) ji
nevyuÅ¾ívejte. (BohuÅ¾el, mimo spánek vyuÅ¾ívám postel právÄ› jen k té televizi, Ä•tení a &ndash; ach ouvej &ndash; i tomu
jídlu)
Stanovte se pravidelný reÅ¾im ulehání a vstávání. PÅ™ed ulehnutím mÅ¯Å¾ete praktikovat nÄ›jakou uklidÅˆující Ä•i
(Ä•tení literatury, poslech rádia) Omezte spánek bÄ›hem dne. Pokud jiÅ¾ del&scaron;í dobu leÅ¾íte (30 minut) a nemÅ¯Å¾ete
usnout, je lep&scaron;í vstát, jít do jiné místnosti, zde na chvíli zkusit relaxovat, Ä•i si nÄ›co pÅ™eÄ•íst a poté si jít zase lehnout.

Jak jste na tom vy? Jak dobÅ™e spíte a co v&scaron;echno se ve va&scaron;í posteli odehrává?Zdají se vám sny? A
pamatujete si je je&scaron;tÄ› po probuzení? d@niela
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