КАКО СЕ ИЗБОРИТИ СА СТРЕСОМ
Конструктивно и успешно излажење
на крај са стресним реакцијама, које су
изазване пандемијом корона вируса
може побољшати наше целокупно
здравље, квалитет живота, као и
општу добробит.
Следећи неке од наведних предлога
можете помоћи себи и онима до којих
Вам је стало:










побрините се да живите здраво:
храните се здраво, спавајте,
вежбајте, одржавајте контакте са
вољенима
преко
телефона,
друштвених мрежа, мејлова и сл.;

не злоупотребљавајте цигарете,
алкохол, психоактивне супстанце
или седативе да би себи
„олакшали“ ситуацију;
пронађите
нове
изворе
задовољства и покушајте сваки
дан да приуштите себи неку
активност у којој уживате ;
сетите се на које начине сте раније
успешно превазилазили животне
тешкоће, јер те вештине и сада
могу помоћи да савладате изазове
пред којима се налазимо;
ако не можете сами ту смо за вас.

ОБРАТИТЕ НАМ СЕ
ТУ СМО ЗА ВАС
1. Национална линија за психосоцијалну
подршку у условима епидемије COVID-19,
24 часа / 7 дана у недељи, позивом на број
0800/309-309
2. Центар за ментално здравље Београд
Пословна зграда Београђанка – 20. спрат
Радним
данима
од
09
до
18h
Телефони:
+381(11)3612-467 и
+381(64)8652-520
3. Национална СОС линија за превенцију
самоубиства, 24 часа / 7 дана у недељи
+381(11) 7777-000
4. Служба за ургентну психијатрију
Клиника за психијатријске болести
„Др Лаза Лазаревић“
Вишеградска 26, Београд
24 часа / 7 дана у недељи

COVID-19
и
МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Клиника за психијатријске болести
„Др Лаза Лазаревић“
Министарство здравља РС
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Светска здравствена организација
прогласила је марта 2020. године
пандемију болести COVID- 19 коју
изазива
корона
вирус.
Кризне
ситуације дешавале су се у прошлости
и дешаваће се, вероватно и у
будућности.
Страх од обољевања и ширења
болести изазива код свакога од нас
забринутост, страх и анксиозност, што
су очекиване и нормалне реакције на
тренутне околности. Истовремено,
акције у заштити јавног здравља, као
што су одржавање физичке дистанце,
промена свакодневне рутине и
животне организације (рад од куће,
измењен режим школске наставе и
ваннаставних активности, ограничена
могућност путовања и слично), могу
утицати на то да се осећамо изоловaно,
усамљено, забринуто, љуто или
нерасположено.
Свако од нас различито реагује на
стрес, а у зависности од претходних
животних
искустава,
структуре
личности, подршке коју имамо од
породице
и
пријатеља,
општег
здравственог стања, од околности у
којима
се
тренутно
налазимо,
финансијских прилика и многих
других фактора.
Превазилажење
стреса
на
конструктиван начин јача не само нас,
већ и оне до којих нам је стало, као и
читаву заједницу.

ОЧЕКИВАНА ОСЕЋАЊА И
ПОНАШАЊА















страх од болести или умирања;

осећање беспомоћности у бризи
око наших најближих и страх да
ћемо их изгубити;

страх
од
губитка
основних
средстава за живот или страх од
отказа;
осећање напетости, анксиозности,
несигурности или немоћи;
губитак
интересовања
уобичајене активности;
осећање беспомоћности,
усамљености и депресије;

за

досаде,

осећање
фрустрираности,
иритабилности или беса;
страх
због
потенцијалне
немогућности добијања жељене
професионалне помоћи;

страх од социјалног одбацивања и
стигматизације
док
смо
у
карантину или смо болесни;

тешкоће у концентрацији, промене
у ритму спавања, поремећај
апетита и слично.

Иако се цела планета налази у кризној
ситуацији, неки од нас су у повећаном
ризику, па самим тим имају веће шансе
да развију неке од симптома психичке
кризе.

ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ
- медицински радници који су ангажовани у
процесу лечења од COVID-19 услед
потенцијалног
развијања
синдрома
сагоревања на послу и израженог ризика у
ком се налазе;

- особе које су у повећаном ризику да оболе
од COVID-19 (нпр.старије особе, инвалиди и
они са хроничним болестима);
- деца и адолесценти;

- особе које се већ лече од менталних
поремећаја.

