
V času epidemije COVIDA smo ljudje še bolj izpostavljeni osebnim in duševnim stiskam
zato je dostop do storitev na področju duševnega zdravja še toliko bolj pomemben.  Tim
CDZO/ZD TRBOVLJE je sestavljen iz različnih strokovnjakov, ki nudijo pomoč in
podporo osebam v duševni stiski. Tim je sestavljen iz psihiatra, psihologinj, socialne
delavke in medicinskih tehnikov. Obravnava v CDZO je celostna in osebo v stiski
obravnavamo na vseh razsežnostih - telesni,  duševni in duhovni s ciljem, da človeku
pomagamo izpolniti bivanjsko praznino ter osmisliti njegovo življenje. 

Čedalje bolj se zavedamo, da je celostni pristop izjemno pomemben, saj človek ni zgolj
biofizikalen skupek genov in telesnih simptomov. Človek je celota in če trpi ena
razsežnost, trpi cel človek (trpi telo, duševnost, duhovnost), zato oseba v stiski potrebuje
celostno pomoč in obravnavo s ciljem ozdravitve, predvsem pa je pomembno najti smisel
življenja, pa tudi smisel trpljenja. Ko osmislimo trpljenje smo na poti ozdravitve, ampak
to ni kratka in najlažja pot. V človeški naravi je, da se pred trpljenjem zaščitimo in vsakdo
izmed nas ima lastne samoohranitvene tehnike, ki nas na kratki rok zavarujejo. Telo, duh
in duševnost pa hrepenijo po ozdravitvi in smislu življenja.  
Zaradi hitrega življenjskega tempa, napredujoče tehnologije, različnih zasvojenosti, itd.,
pa se danes ljudje čedalje bolj umikajo od samih sebe in odnosov. Zaradi tega postajajo
sami sebi tuji in pogosto sami sebi največji sovražniki. Pa vendar, vse le ni tako črno, saj
obstaja pot, ki lahko človeku omogoči postati srečno, celovito in zadovoljno bitje, če je le
pripravljen prevzeti odgovornost za življenje in odločitve, ki mu jih svobodna volja
prinaša. Čedalje bolj prihaja v ospredje zavedanje, da moramo postati bitja vrednot
(vrednostna bitja) in bitja sočutja - sočutni do sebe in drugih, kar nam daje voljo do
življenja. Vendar pa je volja do življenja odvisna od stabilnega duševnega zdravja, ki pa je
lahko zaradi okoliščin in bolezni krhka.

Zdi se, da je v času epidemije COVID, občutek lastne moči in svobodne volje še manjše
kot v preteklosti. Ljudje v času epidemije lahko izgubimo smisel življenja in ob tem
občutimo bivanjsko praznino, saj  se soočamo z grožnjo obolelosti za virusom in lastno
umrljivostjo. Poleg zaskrbljenosti zase, pa občutimo tudi zaskrbljenost za svoje 
najbližje. Vse te okoliščine lahko povzročajo občutke tesnobe in strahu 
zato je v tem času skrb za duševno zdravje pomembno. Oprimo na se rek: 
»Raje preprečiti kot zdraviti,« zato so vam v CDZO/ZD TRBOVLJE na voljo 
strokovnjaki:

Poskrbimo za duševno zdravje



Medicinski tehnik vas bo sprejel in skupaj z vami poiskal možnosti za pomoč, ki jo
potrebujete ter vam uredil dostop do ustreznega strokovnjaka.

Psihiater bo prisluhnil vašim težavam ter skupaj z vami določil načrt zdravljenja.
Psihiatrična obravnava vsebuje psihoterapevtske pristope in v kolikor jih
potrebujete, bo skupaj z vami določil  medikamentozno zdravljenje. Pomagal vam bo
stabilizirati življenje.

Psiholog vam bo z različnimi pristopi pomagal na poti do uvida, prevzemanja lastne
odgovornosti za življenje ter vam bo pomagal k osmislitvi vašega življenja.

Socialna delavka vam bo na različnih področjih pomagala urediti vaše socialno
življenje z različnimi pristopi, da boste ponovno prevzeli vpliv nad lastnim življenjem,
da boste ponovno prevzeli spretnosti za življenje, se socializirali, poskrbeli za lastno
zdravje in začutili veselje  ter odložili skrbi varnem okolju.

Za obravnavo v CDZO/ZD TRBOVLJE ne potrebujete napotnice, 
le voljo in pogum za nove priložnosti v življenju!

CDZO/ZD TRBOVLJE vam želi lepe, mirne, zdrave in srečne praznike!
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