
 PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S

TESNOBO

 
 V Centru za krepitev zdravja Slovenske
Konjice je  na voljo brezplačna
psihoedukativna delavnica Podpora pri
spoprijemanju s tesnobo. Namenjena je
posameznikom, ki se spoprijemajo z
obremenjujočimi simptomi anksioznih
motenj (s postavljeno diagnozo ali brez nje),
ter njihovim svojcem. Delavnica poteka v
manjši skupini ljudi.
 

ZAKAJ SE UDELEŽITI DELAVNICE?

 
Na delavnici se udeleženci seznanijo z
značilnostmi tesnobe in spoznajo, kako
lahko sami izboljšajo svoje počutje in
preprečijo, da bi se simptomi ponovili ali
poslabšali.
 
Delavnica pokriva naslednje vsebine:
 

vzroki in simptomi anksioznih motenj;
premagovanje in zdravljenje anksioznih
motenj; 
vpliv misli na čustva , vedenje in telo;
preprečevanje poslabšanj in ponovitev.

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.

ANKSIOZNE
MOTNJE

 

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

 



KDAJ GOVORIMO O ANKSIOZNIH

MOTNJAH?

 

Vsi kdaj doživljamo tesnobo, strah,
napetost. Določena mera tesnobe je
koristna ali celo varovalna, saj nas opozori
na morebitno nevarnost ali nam
pomaga, da se bolje pripravimo na
stresno situacijo.
 
O bolezenski tesnobi oz. anksioznih
motnjah pa govorimo takrat, ko:
 

je tesnoba tako močna, da nas ovira v
vsakdanjem življenju;
traja dolgo oz. vztraja tudi ko
nevarnosti ni (več);
je ne moremo nadzirati oz. imamo
občutek, da tesnoba nadzira nas. 

 

SIMPTOMI IN ZNAKI

 

Vedenjski: umik, izogibanje določenim
krajem, situacijam ali objektom, ki vzbujajo
strah, nelagodje in nespečnost.

 
Miselni: težave s koncentracijo, težave pri
razmišljanju, značilne negativne misli. 

 
Čustveni: tesnoba, strah, napetost,
razdražljivost, čustvena nestabilnost,
nihanje razpoloženja, jokavost.

 
Telesni: hitro plitvo dihanje, pospešen utrip
srca, pritisk v prsih, tresenje, napetost v
mišicah, slabost, dušenje, cmok v grlu,
potenje, mravljinčenje, pordelost/ bledost.  

 

NAJPOGOSTEJŠE ANKSIOZNE MOTNJE

 

generalizirana anksiozna  motnja
panična motnja
socialna fobija 
agorafobija

 
RAZVOJ ANKSIOZNIH MOTENJ:

 

predispozicija: genetska obremenjenost,
zgodnje travmatične ali stresne izkušnje 
sprožilci: izguba službe, smrt v družini,
bolezen, kopičenje vsakodnevnega
stresa
dejavniki, ki vzdržujejo anksiozne
motnje: (podobni dejavnikom iz prvih
dveh skupin, povzročajo dodatne težave

 


