
Listă De Verificare Pentru O Mai Bună Calitate A Somnului

Un somn bun este influenţat de mulţi factori. 
Notează câte dintre aceste lucruri ai făcut în cursul săptămânii 
trecute şi ia în considerare schimbarea obiceiurilor dacă este cazul.

Lucruri despre care se ştie că înrăutăţesc somnul
 A dormita în timpul zilei

 A te uita la televizor în pat

 A folosi un obiect cu lumină puternică (ex. un smartphone sau un laptop) cu o oră înainte 

 de a te culca

 A consuma băuturi care conţin cafeină (ceai, cafea, cola, energizante, ciocolată caldă)

 - Ce cantitate zilnică

 - La ce oră ai consumat ultima băutură cofeinizată? (incearcă să eviţi cafeina după 6 p.m.)

 A bea alcool (De obicei, alcoolul duce la întreruperea somnului)

 A lua o cină grea cu mai puţin de 3 ore înainte de culcare

 A sta in pat chiar dacă nu poţi să adormi (este mai bine să te ridici şi să faci ceva relaxant, 

 apoi să încerci din nou să adormi)

Lucruri despre care se ştie că îmbunătăţesc somnul
 Exerciţiu fizic regulat

 - De câte ori pe săptămână? (se recomandă minim 30 de minute de 3 ori pe săptămână)

 - În ce perioadă din zi? (este mai bine să nu faci exerciţii cu 3-4 ore înainte de culcare)

 Stabileşte un “timp pentru îngrijorare” în fiecare zi pentru a scrie despre ceea ce te nelinişteşte, 

 apoi lasă deoparte aceste griji până mâine 

 (fă acest lucru cu cel puţin o oră înainte de culcare)

 Exerciţii de relaxare (ex. relxare prin respiraţie, relaxare musculară progresivă)

 A avea o rutină de somn relaxantă (ex. o baie sau un duş, citirea unei cărţi)

 Asigurarea condiţiilor pentru somn

 - În dormitor să fie complet întuneric (se pot folosi draperii negre)

 - Salteaua şi pernele  să fie confortabile (patul să fie un loc care să te atragă)

 - În dormitor să fie o temperatură plăcută (nici prea cald, nici prea rece)
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