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PIHOSOCIALNA PODPORA 

V času COVID-19 CDZO/ZD Trbovlje zdravstvenemu osebju nudi psihosocialno
podporo v obliki svetovanja, razbremenilnega pogovora, usmerjanja in krepitve
podpornih stebrov. V kolikor želite je lahko pogovor anonimen zato vam
sporočamo, da SMO DOSEGLJIVI NA TELEFONSKI ŠTEVILKI:

040 818 822,
 

OD PONEDELJKA DO PETKA
 OD 10.00 URE DO 14.00 URE!

V kolikor ste v stiski, ne oklevajte
in nas pokličite ali nam pišite na elektronski naslov:

 
kristina.kos@zd-trbovlje.si

spela.cvikl@zd-trbovlje.si     
jasmina.krajnc@zd-trbovlje.si
spela.peterlin@zd-trbovlje.si

 
Ne glede na to, kako se trenutno počutite, vas želimo spodbuditi, da razmišljate
dolgoročno, predvsem pa v smeri skrbi za lastno zdravje. Zdravstveni delavci ste
trenutno izpostavljeni različnim ravnem obremenitve in stresa. Verjamemo, da ste
strokovno usposobljeni za trenutno situacijo, vendar pa trenutna situacija prinaša
nove   ravni stresa, na katere sistem in družba nista bila pripravljena, kar je
razumljivo, saj se soočamo z izredno in nevsakdanjo situacijo.
Verjamemo, da zdravstveni delavci zmorete in ste odločeni slediti svojemu
poslanstvu, vendar se hkrati soočate z obliko stresa na katero niste/nismo bili
pripravljeni. Predvsem pa razumemo, da se soočate kako bo poskrbljeno za vas,
saj v vsakodnevnih informativnih oddajah vidimo, da se soočate z najbolj bazičnimi
težavami – na določenem segmentu ste prepuščeni lastni iznajdljivosti, predvsem v
smislu logistike in osnovne zdravstvene opreme. Stopnja obremenjenosti in stresa
je v tem času še toliko večja, zato vam ZD Trbovlje nudi čas in prostor za pogovor,
razbremenitev in možnost krepitve podpornih stebrov. 

Vabimo vas, da si vzamete nekaj minut in preberete sledeče
sporočilo, ki je namenjeno vam – ZDRAVSTVENIM DELAVCEM!
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ZAKAJ  SE  ODLOČITI  ZA POGOVOR? 
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Dolgotrajna obremenjenost, občutek prevzemanja odgovornosti, delo
pod pritiskom, negotovost, nenehna izpostavljenost nevarnosti ter
nešteti drugi dejavniki so delovni pogoji, ki ste jim zdravstveni delavci
v trenutni situaciji izpostavljeni.

Raznoliki odzivi na tovrsten stres so tudi med zdravstvenimi
delavci povsem razumljivi, pričakovani ter za takšne izredne
razmere tudi normalni.

Eden izmed odzivov je prekomerna oz. maksimalna aktiviranost
(vzburjenost živčnega sistema). V kolikor takšna aktiviranost traja dalj
časa, lahko le to vodi v izgorelost, občutek tesnobe, razdražljivosti,
pojavijo se lahko težave s spanjem, težave s koncentracijo, miselno
pre-okupiranost, vztrajen občutek fizične in čustvene izčrpanosti. 

Da bi se temu "kolapsu" kar se da izognili, je pomembno, da
vsakodnevno nekaj naredimo v smeri preventive in skrbi zase.
Predvsem je pomembno, da se usmerimo v umiritev našega živčnega
sistema, ki trenutno deluje v fazi večje vzburjenosti in aktiviranosti.
Slednji namreč ne dovoljujeta, da bi si odpočili in se obnovili.
 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj načinov, za hitro
samopomoč.



SPROSTITVENA REAKCIJA

 Kje v telesu čutite napetost?
 V katerem delu telesa je napetost najbolj močna?

Ko smo pod stresom se naše mišice skrčijo, kar povzroči različne
težave: glavobol, bolečino v vratu, prsih, ramenih in drugo. Vsak od
nas ima najbolj občutljivi del telesa, ki se ga napetost še posebej
krčevito oprime in le s težavo popusti. Zato je za naše dobro počutje
bistveno, da odgovoru na stres, reakciji “boj ali beg”, sledi
sprostitvena reakcija. 
Isti mehanizem, ki vključi stresno reakcijo telesa, jo lahko tudi
izključi. Sprostitvena reakcija vključuje počasnejše dihanje in
umirjeno bitje srca ter občutek ugodja.

Sprostitvene reakcije se lahko naučimo

Tehnike sproščanja predstavljajo načrtno in namensko sprostitveno
reakcijo, s katero preko sproščenih mišic in/ali mirnega dihanja
kontrolnemu mestu za uravnavanje življenjskih funkcij sporočamo,
da je konec nevarnosti.

Naučimo se sprostitvene tehnike

Najprej je potrebno prepoznati svoje kritične predele telesa (npr.
tenzijski glavobol, bolečine v križu,...) in pomislite...
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UČENJE SPROSTITVENE TEHNIKE

Naredite globok vdih skozi nos in napnite mišice dela telesa, ki je
najbolj napet.
Zadržite dih za 10-20 sekund in nato izdihnite skozi usta ter
sprostite napetost.
Ponovite vajo: naredite vdih, napnite mišice dela telesa, kjer je
napetost največja; zadržite dih za nekaj sekund; naredite izdih in
sprostite mišice.
Ponovite vajo še trikrat.

Napetost poskusimo zmanjšati s hitro sprostitveno tehniko.

To vajo lahko izvajate tudi tako, da hkrati napnete mišice celega
telesa.
 
Vajo je priporočljivo izvajati vsakodnevno. Prepoznavajte, kje v
telesu čutite napetost, in bodite pozorni na dele telesa, kjer je
napetost največja. Trenirajte, da boste zaznali začetek nastanka
napetost in jo sprostili, še preden se bo razbohotila. 

Izvajanje dihalnih tehnik omogoča sproščujoče globoko dihanje, 
ki s kisikom pospeši kroženje krvi 

in omogoča  večjo mobilizacijo energije.
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UČENJE SPROSTITVENE TEHNIKE

Počasno, globoko in enakomerno dihanje, s katerim se usmerimo
vase.

Nadzor ritma dihanja, s katerim poudarimo trening dihanja,
posebej izdihov, ki jih pogosto zanemarjamo. Ritem dihanja
nadzorujemo s štetjem, na primer v razmerju 4:2:4. Osredotočimo
se na dihanje: globoko vdihnite in štejte do 4, za dve dobi zadržite
izdih in nato dolgo izdihnite ter štejte do 4. Vse skupaj ponovite še
nekajkrat. 

Možnosti štetja so lahko različne, npr. vdihujte skozi nos in štejte
do 3. Izdihujte skozi nos in štejte do 3. Ne zadržujte diha. V tem
ritmu dihajte nekaj minut. Vmesni del, ko zadržimo dih, lahko traja
ob štetju tudi do 10. Dihanje s štetjem, ki vključuje umirjeno dihanje
skupaj s štetjem, na primer od 1 do 10 ali 100.

Dihalni sprehod po telesu, pri katerem globoko vdihnemo in si
predstavljamo, kako gre vsak vdih v posamezni del telesa, prvi vdihi
gredo v prste na rokah in nogah, nato v dlani in stopala ter tako
naprej do sredine telesa, do srca. Pri vaji se mora izvajalec usmeriti
v posamezni del telesa in poskušati začutiti, kako je kisik prišel do
njega.

Poskusimo še s tehnikami sproščanja z dihanjem:
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KAKO NAPREJ  ?  

Poskrbimo za počitek (fizični in psihični).
Preusmerjamo pozornost na stvari, dogodke, ki v nas vzbujajo
prijetne občutke.
Se izogibamo dodatnim obremenitvam, ki niso del našega prostega
časa. 

Odzivi (fizični in psihični) na stres lahko tudi po koncu ogrožajoče ter
obremenjujoče situacije, trajajo različno dolgo. Posledice naših
stresnih odzivov pa se lahko pojavijo takoj, ko se grožnja “konča” ali
nekaj časa po tem, kar pa lahko vodi v kumulativno stresno motnjo
(sindrom izgorevanja). Le ta je v kontekstu poklicev pomoči
vsesplošno prisoten, v trenutni situaciji pa za tovrsten tip stresa
obstaja še več razlogov. Svoj osebni proces spoprijemanja s stresom
smo namreč primorani postaviti na stran in dati prednost situaciji, ki
od nas zahteva popolno osredotočenost. Ob tem pa lahko znotraj nas
naraščajo občutki nemoči, nezadovoljstva ter brezupa, kar običajno
vodi v pojav znakov izčrpanosti. 

Posledično je pomembno, da se opazujemo, prepoznavamo svoje
odzive na stres, ki ga doživljamo, ter jih skušamo uravnavati. 

 
Če znake izčrpanosti že začutimo je pomembno, da:

Predvsem pa se opogumimo, da o svojih občutkih in doživljanjih
spregovorimo s sodelavcem, prijateljem, zaupnikom ali strokovnim
osebjem v   CDZO/ZD Trbovlje, kateri smo vam resnično pripravljeni
prisluhniti. 
 

Tu ste za nas,
zato smo tudi mi, tu za vas!

 
Ekipa CDZO ZD/Trbovlje, vam želi vse dobro.
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