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“Celotna pandemija je kot povečevalno steklo, ki pokaže 
kakšne sorte družba smo.“

Prof. dr. Mladen Dolar



Časovni mejniki

POMLA
D 2020

JESEN
2020

POMLA
D 2021

JESEN 
2021



Začetek marca 2020

6 intervencij  na 
Infekcijski kliniki (N = 20 
zaposlenih)

Intervencija: Skupne 
službe



Pomlad 2020

Narava stiske:

• Tesnoba zaradi  grozeče nevarnosti
• Strah pred izpostavljenostjo okužbi v delovnem okolju

(pomanjkanje zaščitne opreme, omejeno usposabljanje)
• Nenadzorovani strah pred okužbo
• Stigma zaposlenih v javnosti, razširjeni družini



Priporočila za zdravstvene 
delavce

• Ohranjanje dobrega psihičnega počutja v času soočanja s covidom-19, 

• Nasveti za ohranjanje dobrega počutja na bolnišničnih oddelkih med epidemijo covida-19 in 
po njej, 

• Deset ključnih sporočil v podporo zdravstvenim delavcem med pandemijo covida-19, 

• Deset glavnih sporočil v podporo delavcem med pandemijo covida-19, 

• Primarni in sekundarni stresorji ter psihološka prožnost. DRUGE 
BOLNIŠNICE!



Telefonska pomoč

V 1. valu: od 19. 3. do 22. 5. 2020

22 Ψ

PK, KK, 
GK, ORL,
KIMDPŠ



Obravnavane teme

STISKA

IZČRPANOS
T

SLABI 
ODNOSI

PRILAGODITVENE 
TEŽAVE

PRERAZPO-
REDITVE





Jesen 2020

Okrepljena pomoč: 

1. Povečali smo razpoložljivost klicev, 
optimizacija/delovni čas

2. Od 26. 10 do 13. 11 2020, 4 urna 2x tedenska 
dežurstva psihologa na Infekcijski kliniki

3. Psihološka podpora in skupinski razbremenilni 
razgovori na covid oddelkih/rdeča cona



Psihološka podpora na covid 
oddelkih

V decembru 2020 smo izvedli skupno: 

16 
skupinskih
intervencij

udeležba

6 do 8 udeležencev 
na intervencijo

skupno

120 zaposlenih



Zaposleni poročajo o …

• velikih osebnih žrtvah (preselitev, tedne ne vidijo 
svojcev, ločeni od otrok …)

• odsotnosti ustrezne komunikacije pri premeščanjih na c-
19 oddelke

• nestrpnih, nespoštljivih svojcih
• čustvenih stiskah, izčrpanosti
• iskanju podpore kolegov, podpore na družbenih omrežjih



Zakaj Ψ pomoč niso iskali v 
večji meri?

• Zaradi občutka nadzora nad lastno situacijo
• Pomanjkanja časa
• Iskanja podpore znotraj socialne mreže



Kartice spoprijemanja s 
stresom, Pomlad 2021

Februar, marec 2021



Številke

136 
DELAVCEV

16 
SKUPI

N

5 C-19 
DELOVIŠČ



Glavne ugotovitve III.

• Potreba po tovrstnih delavnicah ob rednem delu
• Velika povezanost med sodelavci
• Delavci na matičnih oddelkih še v večjih stiskah
• Informacijski šumi

3 jezdeci apokalipse v zdravstvu: kadri, oprema, 
plačilo

+ vidik: nove strokovne kompetence, nova poznanstva,
iskanje smisla v malih stvareh 



Telefon še vedno deluje

• 40 klicev, od 1. 6. 2021 dalje
• vstopnica za osebni razgovor
• težave prebolelih po covid-19

(nespečnost, težko dihanje, kognitivne motnje, 
megla v glavi, depresivna simptomatika; 
„Nisem več tak kot prej.“, lovljenje ravnovesja)



Časovni mejniki

POMLA
D 2020

JESEN
2020

POMLA
D 2021

JESEN 
2021

CEPLJENJ
E

UTRUJENOST: JEZA, 
GNEV



Kako naprej?
• S 1. 6. 2021 v CPZ zaposlili novo sodelavko, psihologinjo.
• Od 1. 6. 2021 do začetka novembra izvedli 60 obravnav.
• November, december 2021: 14 + 20 obravnav.
• Januar 2022: 32 individualnih in skupinskih obravnav, 20 uporabnikov
• Februar 2022: 39
• Marec 2022: 44

• Individualni razbremenilni razgovori
• Psihoedukacija
• Motivacijski razgovori
• VKT

• Nadaljujemo delo s posameznimi klinikami/oddelki
• Zasledujemo 3 nivojski pristop







natasa.dernovscekhafner@kclj.si 
martina.milosevic@kclj.si
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