
 

 

МОДУЛ 6: „ДИГИТАЛНА РАБОТА И ЗДРАВЕ“ 

 

Въведение  

Според много проучвания прекарваме по-голямата част от будния си живот на 

работното място. Всъщност прекарваме около една трета от дните си в работа.  Това е 

два пъти повече от свободното ни време! Помислете за това за секунда: като 

изключим времето за сън, прекарваме два пъти повече време на работа - с колегите 

си, преките си подчинени и, да, с шефа си - отколкото извън работата. Доскоро - извън 

работа, означаваше вкъщи, но в резултат на пандемията COVID-19 много от нас 

преминаха към работа от вкъщи, така че за да сме точни, ще говорим за работно и 

свободно време. Работата от вкъщи доведе до изказвания като: "не мога да разделя 

работата вкъщи от свободното време" и "нямам време за почивка", на които се 

натъкнахме, провеждайки нашето проучване за STRESS-LESS през второто тримесечие 

на 2021 г. Участниците, които са посочили по-високи резултати в "няма време за 

почивка", също така са заявили, че са по-емоционално изтощени.  

Като се има предвид всичко гореизложено, здравословният начин на работа в цифрова 

среда се превръща в тема от огромно значение за бизнеса. 

Научно доказано е, че здравословният начин на работа ни носи следните ползи: 

- По-рядко посещаваме лекари, което намалява разходите ни за здравеопазване 

и броя на дните, в които отсъстваме от работа. 

- Чувстваме се по-енергични, което подобрява умственото и психическото ни 

състояние и ни помага да работим по-усилено. 

- Повишава се нивото на щастие, което повишава ангажираността и 

производителността. Щастливите работещи са по-лоялни, креативни и 

колегиални. Те също така печелят повече от не толкова щастливите. 

Въпреки това работещите все повече започват да водят заседнал начин на живот, да 

работят пред компютърни екрани, да седят на бюра, да стоят в седнало положение 

през по-голямата част от времето или да стоят в едно и също положение дълго време. 

Освен това трябва да вземем под внимание отрицателните последици от 

нарастващото използване на ИКТ, което е основен фактор за увеличаване на работното 

време и създава пречки да се постави границата между работата и свободното време 

или води до интензифициране на работата. 

Условията на труд варират в зависимост от бизнес сектора и от това дали хората 

работят от вкъщи или не, но нездравословното поведение се проявява във всички 

сектори, където работещите не са запознати със здравословното хранене, не могат да 

се занимават с подходящи физически дейности или нямат средства за справяне със 

стреса и поддържане на психичното здраве.  



 

 

Здравословният начин на  живот и на работа се състои от четири основни компонента: 

Правилно хранене, повече движение, по-добър сън и редовни почивки за мозъка.  

 

Първият компонент е "Правилно хранене". Правилното хранене е важно, защото 

храната, която консумираме, влияе, разбира се, на здравето ни, но и на мозъка ни. За 

да бъдем по-продуктивни, трябва да започваме деня със здравословна закуска и да 

обядваме редовно. Чували ли сте поговорката "Закусвай като цар; обядвай като принц; 

вечеряй като бедняк."? 

Ежедневното ни здравословно хранене е от ключово значение за нашата 

продуктивност и благополучие и трябва да започнем да обръщаме специално 

внимание на това, което ядем, ако искаме да избегнем стреса и други здравословни 

проблеми.  

Следващият компонент на здравословния работен стил – Повече движение - е нещо 

като метанавик за задоволяване на основните ни нужди на работното място. 

Движението има множество ползи, като например:  

● По-добро сърдечно здраве (физически) 

● По-малко стрес (емоционални) и  

● По-голям капацитет за съсредоточаване (ползи за ума). 

Когато мислят за упражнения, много от нас мислят за добър външен вид или за 

отслабване. Но всъщност един от най-големите плюсове, които вече знаем от 

изследванията на физическите упражнения, са ползите, които получаваме по 

отношение на нашата работоспособност. Това е така, защото упражненията ни правят 

по-умни и то по някои много специфични начини. От една страна, те осигуряват приток 

на повече кръв към мозъка, което подобрява фокуса ни. Това означава, че сме по-

малко разсеяни през работния ден. Освен това тренировката активира частите на 

мозъка, отговарящи за паметта. Така запомняме информацията по-бързо. Не е 

необходимо да прочетете една бележка три пъти, за да я разберете, а я разбирате от 

първия път. Не на последно място, спортът ни зарежда с добро настроение. Ако се 

замислим какво правим на работа, ние се свързваме с другите: или общуваме с 

колегите си, или се опитваме да привлечем нови клиенти или доставчици. И така, 
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доброто настроение не е нещо, което е хубаво да имаме, а всъщност е необходимост 

за доброто ни представяне в работата. 

Трябва да мислим за физическите упражнения като за инвестиция в нашето бъдеще. 

Това не е нещо, което правим егоистично за себе си. Ако отделяме време за фитнес 

или за упражнения у дома, всъщност инвестираме в по-добро бъдеще не само за себе 

си, но и за близките си и за компанията си. 

Третият компонент на здравословния работен стил е по-добрият сън. Сънят ни помага 

да се презаредим физически, психически и емоционално. 

Както упражненията са много важни за продуктивността, така и сънят е важен за 

нашето благополучие, позитивност и креативност, а също и за здравето ни. Освен това 

се оказва, че добрият сън ни помага и да се съсредоточаваме по-добре, когато е 

необходимо. 

Проведен е експеримент за това как функционира мозъкът ни, когато спим по седем-

осем часа на нощ или по-малко. Хора, които спят по седем до осем часа на нощ, са 

били помолени да запомнят положителни и отрицателни думи и се оказало, че на 

следващия ден са запомнили около 70% от положителните и отрицателните думи.  Но 

тези, които са спали пет или по-малко часа, са успели да запомнят около 70% от 

отрицателните думи, но само около 30% от положителните. Това означава, че когато 

мозъкът ни усеща, че не получава сън, той се чувства застрашен. И така, ако сте 

застрашени, какво правите? Започвате да се чувствате неспокойни, тялото ви започва 

да генерира хормони на стреса и сканирате света за негативи, заплахи, от които да се 

предпазите, което означава, че пропускате възможности. Пропускате творчеството и 

радостта. 

Редовните почивки за мозъка могат да ви помогнат да пренасочите вниманието си, 

ако имате мозъчна мъгла или се чувствате разсеяни. Ако отделите малко време, за да 

се отдалечите от екраните и да презаредите насаме, ще имате време да помислите за 

себе си и да разберете защо се чувствате по този начин. Такива кратки паузи всъщност 

могат да помогнат за намаляване на стреса в тялото и ума ви. 

Освен нашия личен здравословен начин на работа, трябва да вземем предвид, че и 

заобикалящата ни среда е от значение. Можете да намерите полезна информация за 

ергономичността на работното си място в модула УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА ПРИ РАБОТА 

ОТ ВКЪЩИ. 

Можете да прослушате материала тук. 

 

 

 

https://youtu.be/u-HdK1UHckM


 

 

Дейност 1 

Все повече доказателства сочат тясната връзка между храненето и настроението. 

През 2016 г. изследователи установяват, че диета с високо гликемично натоварване 

може да доведе до засилване на симптомите на депресия и умора. Тя включва много 

рафинирани въглехидрати, като например тези, които се съдържат в безалкохолните 

напитки, тортите, белия хляб и бисквитите. Зеленчуците, плодовете и пълнозърнестите 

храни имат по-нисък гликемичен товар. (Внимание: Въпреки че здравословното 

хранене може да подобри общото настроение, хората с депресия е важно да потърсят 

медицинска помощ). Ето някои идеи за здравословна храна, които може да обмислите 

да започнете да прилагате в ежедневието си: 

- Започнете храненето си със здравословни продукти (например пресни сурови 

зеленчуци вместо ориз, чипс или пържени картофи). Яжте салата преди 

основното хранене. 

- Намалете приема на захар (например от десет лъжици на ден, разпределени във 

всичките ви напитки - на шест). 

- Поставете нездравословните храни (напр. чипс) на труднодостъпни места, а 

здравословните храни (напр. нарязани моркови) на по-леснодостъпни места. 

Можете дори да спрете да купувате нездравословни продукти. 

- Заменете безалкохолните напитки с вода и билков чай.  

- Заменете по-големите чинии или купи с по-малки (ако сте с наднормено тегло). 

- Отделете повече време (в идеалния случай двадесет минути) за храненето си, 

вместо да го ядете бързо. 

- Спрете похапването след вечеря. 

Изберете си поне едно от горните правила, запишете го някъде и поемете ангажимент 

да започнете да го следвате ежедневно. 

 

Дейност 2 

Многобройни проучвания показват, че движението може да подобри паметта и 

концентрацията. То увеличава серотонина, невротрансмитер в мозъка, което може да 

доведе до подобряване на фокуса и яснотата. Други проучвания показват, че 

физическата активност може да намали влошаването на когнитивните способности при 

възрастните хора. 

Ето няколко идеи, които ще ви помогнат да направите първата стъпка към 

придобиването на навика да се движите повече: 

- Вземете си крачкомер и си записвайте колко сте ходили всеки ден. 

- Сформирайте група за упражнения в квартала и правете заедно сутрешна или 

вечерна разходка, бягане, каране на колело (или нещо друго). 



 

 

- Правете упражнения (не е необходимо да са интензивни) в продължение на 

тридесет минути през деня. Планирайте деня си така, че да започнете с минимум 

10 минути за енергизиране или разтягане сутрин, и добавяйте движение през 

деня, за да достигнете поне 30 минути активност. 

- Въведете известия на мобилния телефон или компютъра си, които да ви 

напомнят да се откъсвате от седенето пред компютъра на всеки двадесет до 

тридесет минути и да правите нещо, което изисква движение. 

- Намалете времето, което прекарвате в седнало положение, когато не работите 

(напр. по време на пътуване с автобус, изберете да стоите прави). 

Изберете поне едно от горните неща, запишете го някъде и поемете ангажимент да го 

правите ежедневно. 

 

Дейност 3 

Изследванията показват, че физическата активност може да освободи ендорфини и 

други хормони на доброто настроение.  

Друга чудесна новина е, че изследванията показват, че не е необходимо физическата 

активност да е с висока интензивност, за да се възползвате от психическите ползи - 

така че една бърза разходка около блока ще ви накара да се почувствате отлично за 

нула време. 

Дейността, която ви предлагаме днес, е поне веднъж през деня да спрете работа, най-
добре в момент, в който се чувствате изнервени или сте на път да се стресирате, и да 
направите кратките упражнения, които ви предлагаме: 

1. Мускули на врата 

a. Седнете удобно и с изправен гръб. 

b. Отпуснете раменете си. 

c. Наведете главата си наляво, към лявото рамо, дясното ухо трябва да 
сочи към тавана. 

d. За да укрепите мускулите на врата - погледнете надолу, като 
брадичката ви докосва гърдите. За да укрепите мускулите на шията, 
погледнете нагоре - брадичката е насочена към тавана. 

e. Отделете по 30 секунди за всяка страна. 

2. Разтягане на раменете 

a. Седнете удобно и с изправен гръб. 

b. Започнете да движите раменете си напред и назад. 

c. Поставете едната си ръка на противоположното рамо. Нека лакътят 
ви е под ъгъл 90 градуса. Не променяйте този ъгъл. 



 

 

d. За по-голямо разтягане, избутайте лакътя си с другата ръка към гърба. 

e. Отделете по 30 секунди за всяка страна. 

3. Разтягане на горната част на гърба, гръдния кош и ръцете 

a. Седнете удобно и с изправен гръб. 

b. Хванете китката на едната си ръка с другата. 

c. Вдигнете ръцете над главата си. 

d. Активно издърпайте правата ръка с другата. 

e. Отделете по 30 секунди за всяка страна. 

4. Разтягане на гърба 

a. Седнете с изправен гръб на предната част на седалката на стола. 

b. Нека ръцете ви останат отпуснати до тялото ви. 

c. Бавно се наведете напред, като брадичката ви докосва гърдите. 
Отидете колкото можете по-надолу, като се придвижвате бавно 
напред, прешлен по прешлен. 

d. Отпуснете се за момент и след това бавно се върнете в изправено 
положение. 

e. Направете упражнението няколко пъти за около 1 минута. 

5. Разтягане на бедрата 

a. Седнете удобно и с изправен гръб. 

b. Свийте единия крак и поставете глезена върху коляното на другия. 

c. Наведете се леко напред. 

d. За по-голямо разтягане можете да натиснете с ръка коляното на 
сгънатия крак надолу. 

e. Задръжте по 30 секунди в това положение за всяка страна. 

6. Разтягане на краката 

a. Седнете с изправен гръб на предната част на седалката на стола. 

b. Изпънете единия си крак напред с изправено коляно и задната част 
на петата на земята. 

c. Изправете добре гърба си, след което се наведете напред. 

d. За по-голямо разтягане дайте пръстите на краката си към себе си 

e. Отделете по 30 секунди за всяка страна. 

 

Можете да изтеглите работния лист от тук. 

 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/ACTIVITY%203%20BG.pdf


 

 

В интернет има много материали с упражнения, които също можете да използвате. Ето 
един пример: 

https://youtu.be/tAUf7aajBWE 

 

Дейност 4 

Сънят е много важен за нашето благосъстояние и продуктивност. Много хора са 
склонни да вярват, че се нуждаят от не повече от 4-5 часа сън, но се оказва, че грешат. 
Учените са доказали, че при някои хора има специфична генна мутация, която води до 
синдрома на краткия сън. Това е състояние, което ви позволява да функционирате с 
по-малко от шест часа сън на нощ. Но то засяга около 1% от населението. 

Останалите се нуждаят от минимум 7 часа сън, за да бъдат здрави и продуктивни в 
работата си. 

Прочетете следните описания и бъдете напълно честни, когато мислите дали те са 
валидни за вас: 

- Чувство на сънливост или заспиване през деня, особено по време на спокойни 
дейности като седене в киносалон или шофиране. 

- Заспиване в рамките на 5 минути след лягане. 
- Кратки периоди на сън по време на деня (микросън). 
- Нуждаете се от будилник, за да се събуждате навреме всеки ден. 
- Чувствате се отпаднали, когато се събудите сутрин или през деня (инерция на 

съня). 
- Трудно ставате от леглото всеки ден. 
- Промени в настроението. 
- Забравяне. 
- Трудности с фокусирането върху дадена задача. 
- Спане повече в дните, в които не се налага да ставате в определен час. 

Всичко това са обичайни признаци, че не спите достатъчно. 

Ако вашият случай е такъв, трябва да се опитате да промените поведението си спрямо 
съня. Преминете към следващата дейност, за да научите защо и как. 

 

Дейност 5 

Гледайте този видеоклип на Tech Insider с учения по въпросите на съня Матю Уокър и 
помислете върху него: 

https://youtu.be/NODZBkQoVfE 

Можете да изберете езика на субтитрите от настройките на видеоклипа в YouTube. 

 

 

https://youtu.be/tAUf7aajBWE
https://youtu.be/NODZBkQoVfE


 

 

Дейност 6 

Ето няколко идеи, които могат да ви помогнат да подобрите качеството на съня си.  

- Намалете до минимум източниците на изкуствена светлина (напр. телевизор, 

iPad) в спалнята. 

- Вземете машина за бял шум за спалнята. 

- Спазвайте редовен график за сън (например лягайте си в 22:00 ч. всяка вечер 

и се събуждайте не по-рано от 6:00 ч.) 

- Не оставяйте сънят ви да бъде нарушен от стрес (напр. не спорете със 

съпруга/съпругата си кой телевизионен канал да гледате). 

- Вземете топъл душ тридесет минути преди сън. 

- Вечеряйте рано (без храна час и половина преди сън). 

- Направете спалнята с два или три градуса по-хладна от останалата част на 

къщата (ако това не е енергийно неефективно); ако е необходимо, 

използвайте дебели одеяла. 

Изберете идеите, които ви харесват най-много, и ги превърнете в част от ежедневието 

си. 

 

Дейност 7 

Ако досега сте следвали усърдно дейностите за здравословен стил на работа, имате 

списък с поне един елемент от идеите за здравословно хранене, повече движение и 

по-добър сън, които ви предоставихме досега. 

Сега е време да се обадите на колега или близък приятел, да обсъдите с тях 

дейностите, които сте решили да следвате, за да подобрите здравословния си начин 

на работа, и да ги помолите да ви се обаждат всяка седмица, за да ви питат дали 

следвате здравословните си дейности и как се чувствате. 

 

Дейност 8 

Нивата на стрес обикновено се повишават поради липсата на типичните почивки за 

мозъка, които правим, когато работим в офиса, например да си поговорите с някои от 

колегите си, когато си взимате кафе от кухнята. Небрежните разговори в офиса може и 

да отпадат, когато работим от дома, но почивките за мозъка все още са необходимост, 

ако искаме да контролираме стреса. Освен това, ако се обърнете към офталмолог, той 

ще ви посъветва, че на всеки 1 час трябва да имате поне 15 минути, в които да гледате 

към далечен обект (който очевидно не е компютърът ви). За да превърнете в навик 

редовното спиране за мини-почивки, трябва да започнете с целенасочено 

практикуване на тези действия. В плана си за деня блокирайте времето за екран и 

времето за почивки за мозъка. Във времето за почивка за мозъка можете да се 



 

 

разходите за кратко и да проведете телефонните си разговори или да направите някои 

физически упражнения. Или дори можете да отделите 5 минути, за да заредите 

пералнята. 

Предлагаме ви едно забавно упражнение, което можете да правите като мозъчна 

почивка и което не само ще ви отдалечи от цифровите устройства, но и ще повиши 

нивото на вашето щастие. Поставете чиста химикалка или молив хоризонтално между 

зъбите си, сякаш е нежно стъбло на роза. Може да изглежда малко странно, но ще 

започнете да усещате как движението на мускулите ви имитира усмивка. Останете така 

в продължение на 2-3 минути. Идеята е, че действието, което сме симулирали, 

преминава в нещо реално - движението на мускулите и нервите на лицето, които 

имитират усмивка, дават сигнали на мозъка ни, че сме щастливи, и той започва да 

произвежда хормоните на щастието в тялото ни. Накрая започваме да се усмихваме 

истински. Струва си да опитате. 

 

Дейност 9 

Обобщение 

В този модул научихте повече за най-важните четири компонента на здравословния 

начин на работа: 

- Здравословно хранене 

- Повече движение 

- По-добър сън 

- Редовни почивки за мозъка 

Продължавайте да извършвате дейностите, които ви харесват най-много за горните 

компоненти, в продължение на един месец и следете дали и как това ви помага да 

държите дигиталния стрес далеч от себе си. 

Споделете най-доброто от своя опит с колегите си и се забавлявайте! 
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