PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S
STRESOM
V Centru za krepitev zdravja Slovenske
Konjice
je
na
voljo
brezplačna
psihoedukativna delavnica Spoprijemanje s
stresom. Namenjena je posameznikom, ki
bi se radi naučili več o stresu, ga sami
doživljajo, ipd. Delavnica poteka v manjši
skupini ljudi.

ZAKAJ SE UDELEŽITI DELAVNICE?
Na delavnici se udeleženci seznanijo z
značilnostmi stresa, kako ga prepoznati,
kako ga obvladovati. Prav tako se seznanijo
s tehnikami sproščanja, ki jih lahko
uporabljajo tudi doma.

KOLIKO ČASA TRAJA DELAVNICA?
Delavnica traja en mesec in obsega:
štiri tedenska srečanja v skupini po uro in
pol (90 min);
eno individualno svetovanje (15 minut za
posameznika).

KAKO SE LAHKO VKLJUČITE V DELAVNICO?
Na delavnico vas lahko napotijo vaš izbrani
osebni zdravnik, diplomirana medicinska
sestra iz ambulante družinske medicine ali
psihiater.

Delavnice vodi Katja Hatunšek Lesjak, mag. psih.
Za več informacij in vključitev v delavnico, nas
kontaktirajte na:
03 758 17 38
ali
ckz@zd-slovenskekonjice.si

STRES

Stres je ﬁziološki, psihološki in vedenjski
odgovor posameznika, ki se poskuša
prilagoditi in privaditi notranjim in
zunanjim dražljajem (stresorjem). Stresor
pa je dogodek, oseba ali predmet, ki ga
posameznik doživi kot stresni element in
povzroči stres. Stresor začasno zamaje
posameznikovo ravnovesje in stres je
povsem normalno odzivanje na to
dogajanje.
Za normalno življenje je nekaj stresa nujno
potrebnega. Težava pa nastane tam in
takrat, ko je stresnih situacij preveč, so
preveč zgoščene, premočne ali predolgo
trajajo. V takih primerih lahko stres vodi v
različne motnje:

• prebavne motnje: čir, driska, zaprtost,
izguba teka, pretirana ješčnost, zgaga,
slabost, bruhanje;
• motnje srca in ožilja: visok krvni tlak,
motnje srčnega utripa;
•
motnje
imunskega
sistema:
revmatoidni artritis, sladkorna bolezen,
nekatera rakava obolenja, alergije;
• motnje mišičnega sistema: mišični
krči, bolečine v vratu in hrbtu;
• motnje dihal: pogosti prehladi, astma;
•
duševne
motnje:
zloraba
psihoaktivnih snovi in posledična
odvisnost,
anksiozne
motnje
in
depresija.

Simptomi stresa
Telesni simptomi: pospešen srčni utrip,
glavobol, prebavne motnje, izpuščaji,
slabost, zakrčene mišice, težave z
dihanjem, potne in mrzle roke.
Čustva: potrtost, napetost, jeza, pretirana
občutljivost, razdražljivost, prepirljivost,
razdražljivost.
Vedenje: pomanjkanje volje,
neorganiziranost, jokavost, težave s
spanjem, težave s pozornostjo.
Misli: Tega ne zmorem. Zmešalo se mi bo.

