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1. Zdrowie psychiczne i choroba psychiczna. Promocja zdrowia psychicznego 
2. Zdrowie psychiczne w praktyce
3. Historia instytucji zdrowia psychicznego 
4. Wpływ ćwiczeń fizycznych na zdrowie psychiczne
5. Ludzkie zachowanie
6. Schizofrenia i zaburzenia zachowania
7. Wypalenie zawodowe i depresja
8. Zrozumieć samobójcę
9. Przemoc i agresja
10. Nadużywanie substancji psychoaktywnych - wprowadzenie
11. Uzależnienie od opioidów, alkoholu i barbituranów
12. Stymulanty CUN. Uzależnienia od różnych narkotyków

PLAN SZCZEGÓŁOWY KURSU

LEKCJA 1. ZDROWIE PSYCHICZNE, CHOROBA PSYCHICZNA. 
Promocja zdrowia psychicznego

Tu zapoznasz si  z takimi tematami, jak:ę

•co to jest zdrowie psychiczne,

•co to jest choroba psychiczna,

•cierpienie psychiczne - studium przypadku,

•opieka spo eczna w przypadku zdrowia psychicznego,ł
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•pacjenci wysokiego ryzyka,

•strach publiczny przed osobami z problemami psychicznymi,

•zdrowie psychiczne jako biznes,

•rynek antydepresantów na przyk adzie Anglii,ł

•zdrowie publiczne i promocja zdrowia psychicznego.

LEKCJA 2. ZDROWIE PSYCHICZNE W PRAKTYCE

Tu zapoznasz si  z takimi tematami, jak:ę

•jak rozumie  termin "zdrowie psychiczne",ć

•podej cie biomedyczne do teorii zdrowia psychicznego,ś

•model socjologiczny,

•spo eczne centrum zasobów,ł

•stygmatyzacja i dyskryminacja osób chorych psychicznie,

•us ugi w zakresie zdrowia psychicznego.ł

LEKCJA 3. HISTORIA INSTYTUCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Tu zapoznasz si  z takimi tematami, jak:ę

•instytucje i ich podzia ,ł

•darwinizm spo eczny i eugenika,ł

•schematy leczenia,

•opór wobec instytucji,

•kampanie na rzecz zmiany,

•skandale, leczenie i ci cie kosztów.ę

LEKCJA 4. WP YW WICZE  FIZYCZNYCH NA ZDROWIE Ł Ć Ń
FIZYCZNE

Tu zapoznasz si  z takimi tematami, jak:ę



•wprowadzenie do tematyki wp ywu wicze  fizycznych na zdrowie ł ć ń
psychiczne,

•Jakie s  korzy ci z wicze  fizycznych dla zdrowia psychicznego,ą ś ć ń

•psychologiczne korzy ci z uprawiania wicze  fizycznych,ś ć ń

•badania i dowody na pozytywny wp yw wicze  fizycznych na ł ć ń
zdrowie fizyczne,

•rola wicze  fizycznych w redukcji l ku i depresji,ć ń ę

•dlaczego wiczenia fizyczne poprawiaj  zdrowie psychiczne.ć ą

LEKCJA 5. Ludzkie zachowanie

 Tu zapoznasz si  z takimi tematami, jak:ę

•wprowadzenie do tematyki ludzkiego zachowania,

•normalne zachowanie,

•mechanizmy obronne,

•zachowania neurotyczne i psychotyczne.

LEKCJA 6. Schizofrenia i zaburzenia osobowo ciś ą

Tu zapoznasz si  z takimi tematami, jak:ę

•co to jest schizofrenia,

•objawy schizofrenii,

•zaburzenia osobowo ci,ś

•terapia zaburze .ń

LEKCJA 7. Wypalenie zawodowe i depresja

Tu zapoznasz si  z takimi tematami, jak:ę

•oznaki wypalenia zawodowego,

•przyczyny wypalenia zawodowego,



•jak zapobiega  wypaleniu zawodowemu,ć

•co to jest depresja,

•rodzaje depresji,

•ogólne objawy depresji,

•jak rozpozna , czy depresja jest w powa nym stadium,ć ż

•objawy depresji egzogennej,

•objawy depresji endogennej,

•leczenie depresji.

LEKCJA 8. ZROZUMIE  SAMOBÓJCĆ Ę

Niejednokrotnie spotkasz si  w swojej praktyce z osobami my l cymi o ę ś ą

samobójstwie, dlatego tak wa ne jest, eby wiedzie , co robi  w takich ż ż ć ć

przypadkach, gdy  tu chodzi o ludzkie ycie.ż ż

Tu zapoznasz si  z takimi tematami, jak:ę

•czym jest samobójstwo - wprowadzenie,

•jakie s  typy zachowa  samobójczych,ą ń

•fakty i mity na temat samobójstw,

•symptomy psychospo eczne,ł

•wska niki zwi zane ze zdrowiem psychicznym,ź ą

•wska niki zwi zane ze zdrowiem fizycznym,ź ą

•inne wska niki: problemy w zwi zkach, w pracy,ź ą

•zmiany zachowania,

•zmiany osobiste i spo eczne,ł

•sygna y ostrzegawcze zamiaru samobójstwa,ł

•ostrze enia s owne,ż ł

•ostrze enia w zachowaniu,ż

•jak radzi  sobie z potencjalnym samobójc .ć ą



LEKCJA 9. PRZEMOC I AGRESJA

Po uko czeniu tej cz ci kursu b dziesz móg :ń ęś ę ł

• zidentyfikowa  najcz stsze czynniki zwi zane z agresj ,ć ę ą ą

• okre li  metody radzenia sobie z nieuzbrojon  osob ,ś ć ą ą

• rozumie , jak przeprowadzi  metody powstrzymywania uzbrojonej osoby.ć ć

LEKCJA 10. NADU YWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH – Ż
WPROWADZENIE

Witaj w lekcji dotycz cej wprowadzenia do tematyki nadu ywania ą ż
ró nych szkodliwych substancji.ż

Po skompletowaniu tej cz ci kursu b dziesz móg :ęś ę ł

• opisa  wp yw nadu ywania danej substancji na cz owieka,ć ł ż ł

• okre li  krótkotrwa e i d ugoterminowe efekty spo ywania danej substancji,ś ć ł ł ż

• zidentyfikowa  objawy zwi zane z nadu ywaniem albo zaprzestaniem u ywaniać ą ż ż

opioidów,

• zrozumie  uzale nienia fizyczne i psychologiczne,ć ż

• opisa  zmiany zachowania b d ce skutkiem nadu ywania substancji ć ę ą ż

psychoaktywnych,

• zrozumie  mechanizm przystosowawczy organizmu do ró nych substancji i ć ż

poziomy tolerancji na dan  substancj .ą ę

LEKCJA 11. UZALE NIENIE OD OPIOIDÓW, BARBITURANÓW I Ż
ALKOHOLU

 Tu zapoznasz si  z takimi tematami, jak:ę

- Opioidy:

•co to s  opioidy,ą

•kategorie opioidów,

•przyk ady opioidów,ł

•rezultaty na ogowego stosowania opioidów,ł



•dzia anie opioidów,ł

•objawy przedawkowania opioidów,

•symptomy odstawienia opioidów,

•leczenie objawów z odstawienia opioidów;

- alkohol:

• nadu ywanie alkoholu,ż

• skutki spo ywania alkoholu,ż

• objawy z odstawienia alkoholu,

• zale no  psychiczna od alkoholu,ż ść

• znaki ostrzegawcze mo liwo ci uzale nienia si  od alkoholu,ż ś ż ę

• leczenie alkoholizmu,

• choroby zwi zane z alkoholizmem;ą

- barbiturany:

• przyk ady barbituranów,ł

• skutki przedawkowania barbituranów,

• objawy odstawienia barbituranów,

• leczenie przedawkowania barbituranów,

• leczenie objawów odstawienia barbituranów.

LEKCJA 12. STYMULANTY CUN. UZALE NIENIA OD RÓ NYCH Ż Ż
NARKOTYKÓW

 Tu zapoznasz si  z takimi tematami, jak:ę

- ogólnie o stymulantach CUN,

•wprowadzenie do tematu stymulantów CUN,

•objawy przedawkowania,

•objawy odstawienia,

•leczenie przedawkowania,



•leczenie symptomów odstawienia;

- kannabinoidy:

• marihuana i haszysz,

• oznaki przedawkowania marihuany i haszyszu,

• leczenia uzale nienia;ż

- psychodeliczne substancje halucynogenne,

• przedawkowanie psychodelików,

• leczenie uzale nienia;ż

- fencyklidyna:

• objawy przedawkowania;

- psylocybina;

- lsd:

• lsd,

• zmiany postrzegania w przypadku za ywania lsd,ż

• wp yw lsd na nastrój,ł

• ostrze enia, co do lsd;ż

- substancje wziewne:

• oznaki stosowania substancji wziewnych,

• oznaki nadu ycia substancji wziewnych,ż

• leczenie przedawkowania substancji wziewnych,

• charakterystyka substancji wziewnych.

O PLATFORMIE EDUKACYJNEJ ASTRO SALUS I NAUCE NA NIEJ

Platforma edukacyjna firmy Astro Salus Education Ltd stworzona przez Martę 
Pyrchała-Zarzycką jest intuicyjna w obsłudze – wygląda, jak zwykła strona 
internetowa, a aktywności kursów, jak linki. Wchodzi się w nie poprzez ich 
kliknięcie.



Platforma znajduje się pod adresem www.astrosalus.pl/kursy-online 
Sprawdź, jakie kursy się na niej znajdują. Jest ich wiele i ich liczba stale rośnie! Na 
pewno znajdziesz coś dla siebie. 
Kursy są w różnych opcjach cenowych. Stać i Ciebie!
Są tu też kursy darmowe. Aby z nich skorzystać, zarejestruj się na platformie i 
poczekaj na potwierdzenie rejestracji. Potem możesz się już logować i korzystać z 
kursów. 
Instrukcja rejestracji jest na stronie platformy.

JAK WYGLĄDAJĄ KURSY ONLINE NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

W kursach Astro Salus znajdziesz aktywności takie, jak:

- aktywności obowiązkowe:
• lekcje,
• zadania,
• quizy,
• gry sprawdzające wiedzę,

- aktywności dodatkowe – jeszcze bardziej poszerzające wiedzę: 
• słowniki,
• blogi,
• pliki pdf,
• prezentacje,
• ciekawe linki, 
• filmiki,
• głosowania
• i inne aktywności.

Dzięki temu nauka jest jeszcze ciekawsza i pełniejsza.
Zapraszamy.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      
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