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KARANTENA ZDAJ
 Pod vplivom Korona virusa (SARS-CoV-2) se je običajno življenje ustavilo

 Še do nedavnega stabilno se je zamajalo / se postavilo na glavo

 Nevidna roka trga je odpovedala, vera vanjo je čez noč izpuhtela

 Nastopil je čas za KRIZNO UREJANJE SKUPNIH ZADEV s strani oblasti 

 KRIZNI UKREPI za zaustavitev virusa so zahtevali samo-izolacijo - KARANTENO

 Ljudje kot bitja odnosov smo se morali FIZIČNO IZOLIRATI od SOLJUDI

 Manj neposredne komunikacije in socialnih kontaktov povečuje OSAMLJENOST, 
sproža TESNOBO in lahko vodi v DEPRESIJO

 Covid 19, osamljenost, tesnoba in depresija najbolj ogrožajo STAREJŠE

 STAREJŠI V KARANTENI potrebujejo dodatno PODPORO IN POMOČ

 Z osamljenostjo, tesnobo in depresijo se soočamo tudi HUMANITARCI !

TRIJE OBRAZI KARANTENE:

- možnost izboljšanja odnosov znotraj družine

- možnost poslabšanja odnosov znotraj družine

- možnost povečanja osamljenosti pri tistih, ki živijo sami.



 MORAMO OSAMLJENOST, TESNOBO IN DEPRESIJO PRAVOČASNO PREPOZNAVATI 
IN PREPREČEVATI

- PRI SEBI 

- PRI SO-LJUDEH

- POSEBEJ PRI STAREJŠIH, KI S(M)O V DANI SITUACIJI NAJBOLJ RANLJIVI 

 DELO NA ETIČNI POGON NAS NE VARUJE NE PRED TESNOBO, NE PRED DEPRESIJO !

 IZGOREVAJOČIM HUMANITARCEM NE POMAGA NIHČE !

 NA OSNOVI ČLOVEČNOSTI, VESTI IN VEDNOSTI SI LAHKO IN MORAMO
PO NAČELU REALNOSTI - (VZAJEMNO) POMAGATI SAMI !

 PRIČUJOČA PREDSTAVITEV NAJ NAM BO PRI TEM V (SAMO)POMOČ.

KER SMO SAMO LJUDJE



 Socialna izolacija pomeni, da imamo v družbi omejene stike z 

drugimi ali jih sploh nimamo. To lahko vključuje dalj časa 

trajajoče bivanje doma, brez komunikacije z družino in prijatelji 

ali namerno izogibanje kakršnim koli možnostim za interakcijo. 

 Socialna izolacija vključuje zavrnitev socialne interakcije, 

medtem ko je OSAMLJENOST stanje, ko si želimo interakcije z 

drugimi, vendar je ne moremo dobiti v dovoljšni meri.

 Nagnjenost k socialni izolaciji narašča skupaj s starostjo. 

 Ko se socialno izoliramo, občutimo veliko več žalosti, tesnobe, 

strahu, osamljenosti in izgube (za)upanja. 

 Teh (pre)močnih občutkov se je težko znebiti !

SOCIALNA IZOLACIJA IN OSAMLJENOST 



FILM O OSAMLJENOSTI

 https://vimeo.com/13831362

Ta kratki film govori o moškem v 3. življenjskem obdobju, ki živi socialno 
izolirano (osamljeno) in ne išče socialnih interakcij z drugimi, ampak se 
osredotoča le na spomine svoje preminule žene. 

Film je žalosten in se ga poslužujemo zato, da tukaj in sedaj prisotnim 
omogočimo soočenje s tem, kako socialna izolacija učinkuje depresivno.

Po ogledu filma lahko premislimo ali predebatiramo borbo nastopajočega      
gospoda z lastno žalostjo in osamljenostjo kot njegovo osebno zadevo. 

Premislimo in pogovarjamo se lahko o tem, zakaj in kako mi sami lahko 
izberemo socialno izolacijo kot tudi načine spopadanja z njo. 

Osamljenost je vedno subjektivno občutljiva, osebna zadeva, do katere je 
potreben spoštljiv odnos. 

Premislimo / prediskutirajmo svoje lastne načine soočanja z osamljenostjo.

https://vimeo.com/13831362


VPRAŠANJA ZA POGOVOR / RAZMISLEK

 Kako se je ta človek počutil?

 Na koga bi se moral obrniti oz. se z njim pogovoriti?

 S kom bi se na različnih mestih sploh lahko srečal in pogovarjal?

 Katere aktivnosti iz naslova zdravega staranja počenja ta gospod?

 Kaj je sam počel, kako je ukrepal? Se sami kdaj počutimo kot ta gospod? 

 Kaj mi počenjamo, ko nočemo videti drugih ljudi in raje ostajamo sami doma?

 Kako lahko skozi socialne stike, komunikacijo izboljšamo svoje počutje in zdravje?

 Kako si lahko podaljšamo svoje življenje s tem, ko z drugimi počnemo stvari, ki so nam 

skupne, enostavne, zabavne, družabne?

Družabne aktivnosti + telesne dejavnostmi znatno izboljšajo naše počutje / zdravje

Ko smo ustrezno in socialno okupirani, to povzroča spremembe v naših možganih, ki nas ščitijo 

pred kognitivnim upadom. Naši možgani tedaj vplivajo in uravnavajo telesne procese tako, da 
zmanjšujejo verjetnost obolevanja oziroma izboljšujejo spopadanje telesa z boleznimi.



STRAH

Strah je normalna reakcija na zaznano grožnjo. Zaradi enkratnosti, številnih 

nejasnosti, lažnih novic in teorij zarot, ki krožijo po virtualnih socialnih omrežjih, 

Korona virus kot “nevidno zlo” (virusa ne vidimo, ima pa neštete realne učinke) 

sproža veliko negotovosti in strahu:

 Strah pred okužbo, obolelostjo in smrtjo

 Strah pred izgubo dela in posledično izgubo sredstev za preživetje

 Strah pred socialno izključenostjo / osamljenostjo

 Strah pred izgubo bližnjih / ljubljenih …

Po eni strani temelji na potrjenih dejstvih (znanstvenih, epidemioloških podatkih) 

po drugi strani pa je odraz našega osebnega, naučenega dojemanja 

nevarnosti.

Z njim je treba računati, se soočiti in spopasti.

Če strahu ne obvladamo, obvladuje strah nas. 

Če nas obvladuje strah, delujemo situaciji neustrezno.



TESNOBA

 Tesnoba je sočasni odziv našega DUHA in TELESA na stresno situacijo. 

 Znaki tesnobe so lahko: mišična napetost, tiščanje v prsih, pospešeno bitje srca, 

plitko pospešeno dihanje, občutek nelagodja, nemir, napad panike, hud strah, potenje, 

tresenje, slabost, driska, vetrovi, glavobol, bolečine v hrbtenici …

 Poznamo DVE VRSTI TESNOBE:

- tesnobo kot reakcijo na nek dogodek in 

- tesnobo kot našo (pridobljeno) osebnostno potezo / motnjo

 ANKSIOZNOST je stanje nepojasnjene tesnobe (ni realne grožnje, mi pa 

situacijo na osnovi preteklih neprijetnih izkušenj doživljamo kot 

ogrožajočo). Ob tem lahko čutimo strah, zaskrbljenost, paniko, žalost, jezo … 

 Tesnoba se izraža skozi naše OBČUTKE, MISLI, BESEDE in DEJANJA!

 V DANI SITUACIJI KARANTENE JE TESNOBA NORMALEN ODZIV NA VSESPLOŠNO 

NEGOTOVOST IN PRAZNINO, kakršne doslej še nismo izkusili!



TESNOBA



DEPRESIJA

Depresija je pogosta čustvena motnja, ki smo ji izpostavljeni vsi.

Skupaj z njeno predhodnico – TESNOBO – je ena od bolezni našega časa. 

Kaže se na različne načine in vpliva na človeka v celoti: 

- na naše počutje, razpoloženje, mišljenje in vedenje

- na to, kako razmišljamo o sebi in svojem življenju

- kako vidimo in doživljamo svet okrog nas in sebe v njem

- kako vsakodnevno funkcioniramo na različnih področjih življenja 

Depresija NI le tesnoba, slaba volja ali bežno žalostno razpoloženje. 

Depresija NI posledica naše šibkosti in je ni mogoče premagati le z močno voljo.     

V stanju depresije se ne moremo preprosto prisiliti, da bi se počutili bolje. 

Sami občutimo njene znake, drugi ljudje pa običajno tega ne opazijo.



ZNAKI DEPRESIJE

 dolgotrajna tesnoba, žalost, praznina

 občutek nemoči, nevrednosti in krivde

 moteno spanje: nespečnost, premalo ali preveč dolgo spanje

 pomanjkanje energije, nenehna utrujenost in splošna upočasnjenost

 izguba zanimanja in veselja do stvari in dejavnosti, ki smo jih nekoč radi počeli

 izguba apetita in telesne teže ali pa pretirana ješčnost in pridobivanje teže

 črnogledost, občutja brezupa – tunel brez svetlobe na koncu

 izguba zanimanja in veselja do spolnosti

 misli o smrti, o samomoru

 nemir, razdražljivost, jeza

 motena koncentracija, spomin in odločanje.



4 RAVNI SIMPTOMOV





VZROKI DEPRESIJE

Na nastanek depresije vpliva troje dejavnikov:  

 Različne življenjske okoliščine/spremembe/izredni dogodki: 

• kronična bolezen

• izguba službe / zaposlitve

• izguba / smrt drage osebe (partnerja, družinskega člana, prijatelja)

• vloga obolelega, begunca, migranta, azilanta

• vojna, naravna katastrofa

• prisilna osamitev - KARANTENA

 pridobljene (osebnostne) lastnosti 

 prirojene (gensko pogojene) lastnosti

Danes smo ji izpostavljeni VSI, ne glede na spol, starost, barvo kože!



RAZPROSTRANJENOST 

 po uradnih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije za 

različnimi oblikami depresije trpi več kot 350 milijonov ljudi po svetu.

 V kriznih situacijah (vojnih konfliktih, naravnih in humanitarnih 

katastrofah) je vsaj 1 od 5 ljudi prizadet zaradi depresije / tesnobe

 Depresija povečuje tveganje za druge nenalezljive bolezni, kot so 

diabetes in kardiovaskularne bolezni. Sočasno taiste bolezni 

povečajo tveganje za depresijo

 V številnih državah po svetu, opora za ljudi s težavami v duševnem 

zdravju ne obstaja ali pa jo je zelo malo. Tudi v državah z visokimi 

dohodki skoraj 50 % ljudi z depresijo ni deležno zdravljenja. 

 AKTUALNA KARANTENA je za vse nas POVSEM NOV IZZIV !



KAJ SE DOGAJA V MOŽGANIH

Pri depresiji, tako kot pri tesnobi, pride do padca ravni 

dveh nevrotransmiterjev v možganih:

serotonina in noradrenalina



Smrtonosnejša od visokega krvnega tlaka

 Za zdravje je nevarna ravno toliko kot visok krvni pritisk ali debelost (izsledki 
raziskave Univerze v Münchnu).

 Podatki iz 10 let trajajoče študije kažejo, da je depresija vzrok za 15 odstotkov 
vseh srčnih kapi, kar je malce manj od 21 odstotkov, za katere je odgovorna 
debelost in več od 8 odstotkov in pol, ki jih povzroči povišan krvni pritisk.

 »Ni dvomov, da je depresija faktor tveganja za srčno-žilne bolezni,« je dejal 
vodja raziskave dr. Karl-Heinz Ladwig. »Vprašanje zdaj je, kakšno je razmerje 

med depresijo in ostalimi faktorji tveganja, kot so tobačni dim, visoki nivoji 
holesterola, debelost in visok krvni pritisk? Kako veliko vlogo igra vsak izmed 
teh faktorjev?«

 Ob neobvladani tesnobi in depresiji naš imunski sistem slabi, ogroženost 
življenja s Covid 19, oziroma smrtnost pa se povečuje !



ZDAJ JE PRILOŽNOST, DA SE USTAVIMO

Naše zasebno, skupno in javno življenje (ki je kriterij normalnosti) se običajno odvija 

kot nekakšen obsesivno nevrotični ritual ,v katerem SAMI SEBE PREHITEVAMO, s tem ko:

 brezglavo hitimo in živimo čez svoje zmožnosti

 ne najdemo dovolj časa zase za predelavo (prebavo) notranjih doživljajev

 se ne ustavimo in si ne vzamemo čas za temeljit premislek o lastnem početju

 nimamo dovolj osebnega časa za svoje otroke, prijatelje, sodelavce

 ad hoc (brez vnaprejšnjega razmisleka) sprejemamo pomembne odločitve

 živimo, bivamo in delujemo brez vizije in njenega praktičnega uresničevanja

 je »moram« povsem preglasil to, kar (resnično) hočem in zmorem

 si hiteč postavljamo odgovore brez predhodnih vprašanj

 si morebiti celo domišljamo, da je vsak izmed nas “SAM SVOJ BOG“



ISKRENO RAZMISLIMO

 HUMANITARNOST izhaja iz so-čutnega in solidarnega načina SO-BIVANJA

 HUMANITARNA POMOČ se izraža skozi čutno konkreten odnos in dejanja 

 ČUJEČNOST = čutno in umno zaznavanje dogajanja TUKAJ IN SEDAJ - takšno kot je 

 LJUDJE V STISKI rabijo konkretno SOČUTJE  + SOLIDARNOST + ČUJEČNOST,                           
ki ima svojo kognitivno, emotivno in vedenjsko komponento

 OBIČAJNO VSAKDANJE ŽIVLJENJE = po svoji naravi SAMO-PREHITEVAJOČE

TRI KOMPONENTE SAMO-PREHITEVANJA in HUMANITARNOSTI:

- kognitivna (MISLI/BESEDE)

- emotivna       (ČUSTVA)                SAMO-PREHITEVANJE / HUMANITARNOST – TUKAJ IN SEDAJ = ? *

- vedenjska (DEJANJA)

SAMO-PREHITEVANJE = UTAJEVANJE REALNOSTI na račun VIRTUALNOSTI / ILUZIJ

* KOLIKO IN KAKO “OBVLADUJEMO” SVOJE MISLI/BESEDE, ČUSTVA IN DEJANJA ? !



IN SE ODLOČIMO ZA NENEHNO SAMO-REFLEKSIJO

če hočemo ostati in delovati na ravni potreb ljudi v stiski in

če nočemo pri svojem humanitarnem delu in poslanstvu samo-izgorevati,

se moramo nenehno znova ustavljati, samo-osvetljevati / samo-izpraševati:

 Kaj počnemo ?

 Kako to počnemo ?

 Kako s tem in takšnim početjem so-oblikujemo skupni svet ?

„NIKOLI DOVOLJ DOBRA/DOBER“ – brez samorefleksije = znak stresa, samo-
prehitevanja, samo-izgorevanja = poti v TESNOBO in DEPRESIJO

NAŠA PO-MOČ IN POSLANSTVO STA UČINKOVITA SAMO, KOLIKOR 

DELUJEMO V OKVIRU SVOJIH RESNIČNIH ZMOŽNOSTI !

SAMO-REFLEKSIJA JE NAČIN VZDRŽEVANJA STIKA Z RESNIČNOSTJO!



SAMOREFLEKSIJA JE POT DO RES-NIČNOSTI



UKREPANJE V OBIČAJNIH RAZMERAH

 Sprejemajmo VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, osebno-stno RAST IN RAZVOJ

 Nenehno SPOZNAVAJMO SEBE v KONTEKSTU spreminjajočih se DEJSTEV in OKOLIŠČIN

 Vsakodnevni „MORAM“ spremenimo v HOČEM (kar ZMOREM)

 Vedno imejmo PRIORITETE - ne poskušajmo storiti vsega hkrati, ampak po vrsti

 Ne postavljajmo si težko dosegljivih CILJEV – ki presegajo naše (Z)MOŽNOSTI

 Ne nalagajmo si ODGOVORNOSTI za stvari, na katere nimamo vpliva 

 Udeležujmo se DEJAVNOSTI, ki vas lahko razvedrijo (šport, kino, družabna / verska srečanja …) 

 Skrbimo za svoje TELESNO POČUTJE in KONDICIJO

 Imejmo PRIJATELJE, s katerimi smo lahko iskreni in jim zaupamo

 Vključujmo se v SKUPNOSTNE DEJAVNOSTI in PROJEKTE

 O svojem življenju in delu SE POGOVARJAJMO

 MEDITIRAJMO in se organizirajmo v SKUPINE ZA SAMOPOMOČ

 Po potrebi poiščimo STROKOVNO POMOČ



UKREPANJE V SAMOIZOLACIJI / KARANTENI

 Spremljamo informacije iz zanesljivih virov

 Upoštevamo navodila in protokole ravnanja v izrednih razmerah

 Svoje življenje si strukturirajmo in organizirajmo.

 Se redno hranimo in jemljemo predpisana zdravila

 Redno pijemo vodo – preprečujemo dehidracijo

 Smo redno telesno aktivni znotraj svojih zmožnosti in možnosti

 Skrbimo za mentalni fitnes (urjenje možganov, ohranjanje spomina)

 Prakticiramo vaje za sproščanje (dihalne vaje, meditacija)

 Izogibamo se poslušanja in razmišljanja o nepotrjenih govoricah

 Beremo knjige, gledamo filme, poslušamo glasbo

 Pišemo dnevnik, poezijo, slikamo, ustvarjamo, kar nas veseli in nam karantena dopušča

 S svojo družino, prijatelji, znanci, sodelavci komuniciramo po TELEFONU ali SPLETU

 Spoštujmo druge, njihovo zasebnost in osebno dostojanstvo



POMOČ DEPRESIVNEMU
 Depresije ne zamenjajmo s trenutno žalostjo.

 Takega so-človeka poskušamo razumeti in mu to tudi pokažemo.

 Ne pametujemo, ne moraliziramo in mu ne pridigamo, kaj vse mora …

 Z njim smo potrpežljivi, ga pozorno poslušamo in pogovarjamo. 

 Ne obtožujmo ga, da simulira ali je manj bolan, kot nam prikazuje.

 Morebitno pripoved o bolečinah sprejmemo kot njegovo resničnost. 

 Posebej smo pozorni na morebitne črne misli - o samomoru.

 Nevsiljivo mu delamo družbo, vabimo na sprehod, v družbo, dogodek

 Nevsiljivo ga spodbujajmo ga k dejavnostim, ki so ga nekoč veselile.

 Preusmerjajmo mu pozornost k prijetnejšim in spodbudnejšim temam

 Pokažimo mu, da je depresija sicer huda, vendar le začasna čustvena motnja.   

 Dajmo mu vedeti, da se bo, ko bo minila, spet počutil kot nekdaj.

 Če vidimo, da zadevi nismo kos, skupaj z njim poiščemo strokovno pomoč



SAM SVOJ BOG - NE, HVALA !

ZA USTREZNO UKREPANJE SO KLJUČNE 
SITUACIJI PRIMERNE

MISLI, BESEDE, ČUSTVA IN DEJANJA !


