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Miego higiena yra terminas, naudojamas apibūdinti įpročius, skatinančius gerą miegą. Stabilus miego tvarkaraštis, 
miegamojo aplinka skatinanti miegą, atpalaiduojanti veikla vakare ir sveiki įpročiai dienos metu prisideda prie idealios 
miego higienos. 



Kiekvienas iš mūsų gali pritaikyti miego higienos patarimus pagal savo poreikius ir taip pagerinti ne tik miego, bet ir 
gyvenimo kokybę. 


Gaukite pakankamai saulės šviesos
Saulė yra beveik pagrindinis šaltinis, kuris gali sureguliuoti 
cirkadinį ritmą ir paskatinti kokybišką miegą.


Būkite aktyvūs
Reguliarus sportas ir fizinis aktyvumas suteiks ne tik 
geresnę miego kokybę, bet taip pat gausite ir daug kitų 
sveikatos privalumų.


Nerūkykite
Rūkymas gali prisidėti prie nemigos ir  miego apnėjos 
atsiradimo. Taip pat, nikotinas stimuliuoją kūną ir tai lemia 
neramų miegą, dažnus prabudimus, sunkumą užmigti ir 
ankstyvą atsikėlimą.

Sumažinkite alkoholio vartojimą
Nors ir išgėrus alkoholio galite jausti, jog užmigote 
lengviau, tačiau neapsigaukite, nes miegas bus neramus ir 
nekokybiškas.Venkite alkoholio vėlai vakare.

Nevartokite kofeino turinčių gėrimų po 14 val. 
Kofeinas veikia kaip stimuliantas, todėl vėlyvas kavos 
puodelis gali paveikti jūsų nakties miegą.

Praktikuokite sveikus įpročius dienos metu

Ne tik vakaro įpročiai, bet ir tai, ką darote visos dienos metu, 
lemia jūsų miego kokybę. 



Sveika dienos rutina gali padėti sureguliuoti natūralų 24 valandų 
paros ritmą, vadinama cirkadiniu ritmu, ir sumažinti naktinius 
atsikėlimus bei paskatinti lengvesnį užmigimą.

Reguliarumas
Geriausias būdas sureguliuoti savo vidinį laikrodį ir 
ištreniruoti savo kūną yra griežtas miego ir atsikėlimo 
laikas. Kelkitės ir eikite miegoti tuo pačiu metu, net ir 
savaitgaliais!

Nenaudokite elektros prietaisų 45-60 min. iki miego
Elektros prietaisų skleidžiama mėlynoji šviesa stabdo 
melatonino gamybą ir atitolina miegą net keliomis 
valandomis.

Pritemdykite šviesas
Prieš miegą jūsų namai turi skatinti ramybę ir 
atsipalaidavimą. Taip pat, ryški šviesa stabdo melatonino 
gamybą ir atitolina miegą.


Užsiimkite atpalaiduojančia veikla prieš miegą
Likus 30 min. iki miego užsiimkite atsipalaidavimą 
skatinančia veikla - skaitykite knygą, klausykite muzikos, 
atlikite kvėpavimo ar tempimo pratimus, medituokite.

Eikite miegoti tada, kai jaučiatės apsnūdę
Eidami į lovą jausdami nuovargį išvengsite blaškymosi ir 
per ilgo gulėjimo lovoje.

Miego higienos patarimai vakarui

Tai, kaip jūs pasiruošiate ir nusiteikiate miegui, turi esminės įtakos 
jūsų gebėjimui išmiegoti naktį. 



Pritaikius šiuos patarimus, pajausite didelį skirtumą savo 
savijautoje ir gebėsite lengviau užmigti. 

Nevalgykite prieš miegą
Vėlyva vakarienė gali sukelti naktinius atsikėlimus, todėl 
venkite prisivalgyti prieš miegą.

Miego aplinka

Tam, kad lengviau užmigtumėte, jūsų miegamasis turi asocijuotis su ramybe ir atsipalaidavimu. Keli patarimai, kaip tą pasiekti.

Įsigykite patogų čiužinį ir pagalvę
Norint atsikelti be nugaros ar kaklo skausmų, pasirinkti 
tinkamą čiužinį ir pagalvę yra be galo svarbu.

Tamsa kambaryje
Miegamasis turi būti tamsus, todėl įsitikinkite, kad 
užuolaidos nepraleidžia saulės ar kitos šviesos.

Maloni patalynė
Tai yra pirmas dalykas, kurį paliečiate guldamiesi į lovą, 
todėl patalynės kokybė turi atitikti jūsų poreikius.

Triukšmas
Jeigu jūsų miegamajame yra per daug triukšmo, 
išbandykite ausų kištukus, kurie izoliuos garsą ir padės 
išlaikyti nepertraukiamą miegą. 

Kambario temperatūra
Sureguliuokite kambario temperatūrą taip, kad 
miegotumėte vėsiai - optimali temperatūra miegui yra 
18-22 laipsniai.

Kvapai
Levanda, bergamotė ar jazminas gali veikti raminančiai ir 
paskatinti ramų miegą. 


