
Kromě toho je také důležité osvojit si návyk cvičit fyzické aktivity podle svých potřeb a lékařských 

doporučení. Některé příklady možných aktivit jsou: plavání, chůze, tanec, běh, bojová umění atd. 

Používejte opalovací krém 
1. Buďte opatrní se sluncem! 

2. Více se smát 

3. Smích snižuje stres, podporuje pohodu a posiluje sociální vztahy. 

4. Jezte dobře 

Debata o zdravém stravování se nekoná náhodou. Zdravé stravování je nezbytné, abyste se vyhnuli 

kardiovaskulárním komplikacím a například bojovali proti nevyváženému přibírání na váze. 

Dobře se vyspěte 

Spíte dobře? Kvalita spánku má přímý vliv na výsledky funkcí 

vykonávaných během dne. Neúplný noční spánek může 

vyvolat podráždění, odložené úkoly a denní ospalost. Proto, 

abyste se těmto zlem vyhnuli, testujte a zjistěte množství 

spánku vhodné pro vaše tělo. 

• Snižte stres 

• Zhluboka se nadechněte a uvolněte se. 

• Dialog 

• Přátelský a chápavý rozhovor zachovává vztahy. Poslouchejte, mluvte, rozumějte! 

• Nechte se vyšetřit 

Chcete si zajistit zdravější dny? Nechte se vyšetřit. S ním budete mít přístup k informacím o vašem 

zdraví, jako je hladina cholesterolu, cukrovka, analýza fungování ledvin, srdce a dalších tělesných orgánů. 

Předcházejte se, udělejte si rutinní zkoušky. 

Udělejte si čas pro sebe 
Uprostřed každodenního shonu by měla být upřednostněna také péče o sebe, ať už jde o čtení, 

procházku, péči o krásu nebo chvíle odpočinku. Mít čas pro sebe zaručuje větší elán! 

Odstraňte škodlivé návyky 

Přehodnoťte své návyky a analyzujte, co je třeba odstranit a upravit. Používáte nadměrně sociální 

média? Používáte svůj mobilní telefon v provozu? Přestali jste navštěvovat členy své rodiny? Usadili jste 

se? Je možné se kdykoli pozitivně transformovat. Zhodnoťte, ve kterých aspektech váš život potřebuje 

změny a mějte více fyzické a duševní dispozice! 

 Líbily se vám tipy? A co vy, co děláte pro to, aby byl váš zdravotní stav aktuální? Zanechte svůj 

komentář! 

11 tipů, které vám pomohou zůstat zdraví 

 Dobré zdraví je základním předpokladem pro zdravý a radostný život. Zdraví přináší elán, dispozice a 

pohodu do běžného života člověka, navíc zaručuje více let života. Postupujte tedy podle následujících 



tipů, díky kterým budete udržovat své zdraví v aktuálním stavu, abyste si užili ty nejlepší chvíle se sebou 

a svou rodinou. Překontrolovat! 

Co dělat, aby bylo vaše zdraví aktuální? 
Pít vodu 

Může se to zdát jako jednoduché varování, ale pitná voda je nezbytná pro udržení životních funkcí těla a 

prevenci dehydratace. Takže žádné hodiny bez pitné vody. Vždy noste svou láhev, zvláště pokud žijete v 

teplejších oblastech! 

 Pohybovat se 

Myšlenka dlouhého sezení nebo neustálého výběru výtahu se může zdát velmi atraktivní, ale pokud 

bychom měli zhodnotit všechna rizika, která sedavý způsob života způsobuje zdraví, nezůstali byste u 

této představy dlouho. . 

Pokud vaše práce vyžaduje dlouhé hodiny sedět, naplánujte si čas, kdy vstanete a projdete se po okolí. 

Kromě toho je také důležité osvojit si návyk cvičit fyzické aktivity podle svých potřeb a lékařských 

doporučení. Některé příklady možných aktivit jsou: plavání, chůze, tanec, běh, bojová umění atd. 

• Používejte opalovací krém 

• Buďte opatrní se sluncem! 

Více se smát 

• Smích snižuje stres, podporuje pohodu a posiluje sociální 

vztahy. 

• Jezte dobře 

Debata o zdravém stravování se nekoná náhodou. Zdravé stravování je 

nezbytné, abyste se vyhnuli kardiovaskulárním komplikacím a například 

bojovali proti nevyváženému přibírání na váze. 

Dobře se vyspěte 

Spíte dobře? Kvalita spánku má přímý vliv na výsledky funkcí vykonávaných během dne. Neúplný noční 

spánek může vyvolat podráždění, odložené úkoly a denní ospalost. Proto, abyste se těmto zlem vyhnuli, 

testujte a zjistěte množství spánku vhodné pro vaše tělo. 

1. Snižte stres 

2. Zhluboka se nadechněte a uvolněte se. 

3. Dialog 

4. Přátelský a chápavý rozhovor zachovává vztahy. Poslouchejte, mluvte, rozumějte! 

5. Nechte se vyšetřit 

Chcete si zajistit zdravější dny? Nechte se vyšetřit. S ním budete mít přístup k informacím o vašem 

zdraví, jako je hladina cholesterolu, cukrovka, analýza fungování ledvin, srdce a dalších tělesných orgánů. 

Předcházejte se, udělejte si rutinní zkoušky. 



Udělejte si čas pro sebe 
Uprostřed každodenního shonu by měla být upřednostněna také péče o sebe, ať už jde o čtení, 

procházku, péči o krásu nebo chvíle odpočinku. Mít čas pro sebe zaručuje větší elán! 

 Odstraňte škodlivé návyky 

Přehodnoťte své návyky a analyzujte, co je třeba odstranit a 

upravit. Používáte nadměrně sociální média? Používáte svůj 

mobilní telefon v provozu? Přestali jste navštěvovat členy své 

rodiny? Usadili jste se? Je možné se kdykoli pozitivně 

transformovat. 

• Zhodnoťte, ve kterých aspektech váš život potřebuje 

změny a mějte více fyzické a duševní dispozice! 

• Dobré zdravotní tipy jsou vždy vítány. 

• To platí zejména v dnešní době, kdy se zdá být stále těžší mít zdravý život. 

Jsme neustále ve spěchu, s mnoha nároky v práci, vystavováni přemíry informací a často se uchylujeme 

ke zpracovaným potravinám. To vše dělá život sedavějším, stresujícím a náchylným k různým zdravotním 

problémům. 

Ale nemusí být takový. 

• Pokud jste zašli až sem a hledáte kvalitní informace o těchto tématech, jste na správném místě. 

• Oddělil jsem pro vás 27 praktických zdravotních tipů, které si dnes osvojíte a začnete mít lepší 

život. 

• Dokonce zjistíte, jak to udělat s pomocí telemedicíny. 

Líbí se vám nápad? 

• Jen čtěte dál! 

• Proč se řídit radami pro zdraví? 

• S tolika dostupnými informacemi je těžké vědět, kde začít, že? 

Existuje tolik článků, videí a dokonce i zdravotních podcastů, které jsou dostupné pouhým 

kliknutím.Nejdůležitější však je přesně to: začít.Udržování zdravého životního stylu by mělo být naší 

prioritou, protože bez něj nemůžeme pracovat, trávit volný čas a realizovat své plány. Nemusíte začít 

najednou: můžete začít s těmi nejjednoduššími a postupně přidávat další tipy do vaší rutiny. 

Poslechněte si obsah tohoto článku o zdravotních tipech ve formátu podcast na youtube. 

27 tipů na zdravotní péči 

Níže uvádím základní tipy pro různé oblasti zdraví, jako je duševní a fyzické zdraví, a také zdravotní tipy 

pro různé fáze života. 

• Překontrolovat! 

• tipy na duševní zdraví 



Skutečnost, že pohoda je spojena s duševním zdravím, již nabývá stále více na důležitosti kvůli vysoké 

míře stresu, kterou dnes trpíme. S příchodem pandemie a jejích důsledků, jako je karanténa a sociální 

izolace, se tato péče ukázala jako ještě důležitější. 

Pokud také pociťujete následky tohoto neklidného okamžiku, oddělil jsem několik tipů, jak pečovat o své 

duševní zdraví. 

Dobře se starejte o své vztahy 

Rodina, přátelé a kolegové jsou důležitou emocionální podporou. Zdravé vztahy navíc podporují pozitivní 

pocit, zlepšují náladu a reakci na nepříznivé situace. Mít cíle a cíle Způsobem, který vytváří motivaci k 

překonání vašich výzev a zvyšuje váš smysl pro účel. Jen dávejte pozor, abyste si nevybírali nedosažitelné 

cíle a nakonec nebyli frustrovaní a nevytvářeli duševní únavu. 

Vědět, jak požádat o pomoc, když ji potřebuji 

Pamatujte, že se můžete spolehnout na svou síť podpory, přátele nebo rodinu. A pokud to není možné 

nebo máte pocit, že potřebujete konkrétnější pomoc, odborná podpora je vždy vítána, například od 

odborníků v oboru psychiatrie. 

Služba může být i přes internet. 

Prostřednictvím lékařské telekonzultace je možné získat psychiatrickou péči online, aniž byste museli 

opustit domov. 


