pantone

Promocija zdravja na delovnem mestu

PREPREČEVANJE IN
OBVLADOVANJE BOLEČINE V KRIŽU
PRI ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI

PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE
BOLEČINE V KRIŽU
PRI ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI

Preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu
pri zaposlenih v zdravstveni negi
Urednice
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
dr. Katja Pesjak
doc. dr. Simona Hvalič Touzery
Avtorice
Sandra Arh, dipl. fiziot.
dr. Vesna Čuk
doc. dr. Simona Hvalič Touzery
dr. Katja Pesjak
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Polona Vidmar Beravs, dipl. fiziot.
Jezikovni pregled
Salve d. o. o. Ljubljana
Oblikovanje
Urška Savič, B.A.
Fotografije in ilustracije
Urška Savič, B.A.
Tisk
Salve d. o. o. Ljubljana
Izdala in založila
Fakulteta za zdravstvo Jesenice
Zahvaljujemo se študentkama FZJ, Manci Košir in Emi Potočnik,
s katerima smo posneli fotografije in videoposnetke

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Univerzitetna knjižnica Maribor
616-057(082)
PREPREČEVANJE in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi /
[urednice Brigita Skela Savič, Katja Pesjak, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za
zdravstvo, 2016
2000 izv.
ISBN 978-961-6888-27-1
1. Skela-Savič, Brigita
COBISS.SI-ID 88606209

UVOD

4

STABILIZACIJA HRBTENICE IN MEDENICE
TER ERGONOMSKO ZNANJE

6

Vzroki za bolečino v križu

7

Ergonomski principi

8

SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN OBVLADOVANJE
PSIHIČNIH OBREMENITEV NA DELOVNEM MESTU

22

Priporočila

24

Vaje za preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu

26

Dodatni viri

29

UVOD

Bolečina v križu je mednarodno prepoznana kot ena najbolj razširjenih
poklicnih bolezni medicinskih sester. Tuje raziskave ugotavljajo, da se pojavnost bolečine v križu med njimi giblje med 58,8 % in 77,1 %. K pojavu
bolečine v križu prispevajo različni dejavniki, povezani z izvajanjem zdravstvene nege. Več raziskav omenja, da nanjo vplivajo tudi prisotnost stresa,
psihične obremenitve ter nezadovoljstvo s plačilom in delom, starost, stopnja izobrazbe, število let delovne dobe in prisotnost na delovnem mestu
kljub bolezenskim težavam (prezentizem). Tako je bolečina v križu pogosto
spregledano bolezensko stanje pri medicinskih sestrah in pogost vzrok prezentizma (prisotnost na delovnem mestu kljub bolezenskim težavam). Raziskave opozarjajo na škodljivo povezanost prezentizma in izidov zdravstvene
obravnave, kot so povečano število padcev pacientov, več napak v dajanju
zdravil, slabša kakovost zdravstvene nege in prilagajanje delovnih aktivnosti
stopnji bolečine.
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Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) je v letu 2015 začela z izvedbo projekta »Promocija zdravja na delovnem mestu: preprečevanje in obvladovanje
bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi«, ki ga financira Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Namen projekta je bil ugotoviti razsežnosti pojava bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi v slovenskih
bolnišnicah, prepoznati vzroke za bolečino v križu ter pripraviti delavnice in
vzgojno-izobraževalno gradivo za preprečevanje in obvladovanje bolečine
v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi.
V sklopu projekta smo izvedli raziskavo, h kateri smo povabili vseh 27 slovenskih bolnišnic, sodelovanje pa jih je potrdilo 16 (n=1744 anketirancev).
Raziskava ugotavlja, da je bolečino v križu izkusilo 85,9 % vključenih v raziskavo, v zadnjem tednu pred raziskavo kar 55 % zaposlenih v zdravstveni
negi. Bolečina je bolj prisotna pri ženskah kot pri moških in narašča z večanjem starosti, delovne dobe in števila let dela na trenutnem delovišču. Povezana je tudi z izpostavljenostjo stresu, prisotnostjo na delovnem mestu
kljub bolezni, z izmenskim delom, s številom medicinskih sester v delovni
izmeni, z dvigovanjem bremen, ki tehtajo več kot 45 kg, z dvigovanjem pacienta v postelji in s stanjem. Bolečina v križu ni bila povezana s stopnjo
izobrazbe. Zaradi bolečine v križu je v zadnjem letu 39,2 % anketirancev
zmanjšalo delovno aktivnost (doma, na delovnem mestu) ter 51,8 % fizično aktivnost (gibanje, šport) v prostem času. 39,1 % jih jemlje zdravila za
lajšanje bolečine v križu, od tega 13 % vsakodnevno, 87 % pa občasno. V
nasprotju z nekaterimi raziskavami, naša raziskava ne kaže, da bi bolečina
v križu medicinske sestre ovirala pri delu. Glavno spoznanje naše raziskave
je, da smo prepoznali 5 dejavnikov, ki vzročno pojasnijo bolečino v križu:
prezentizem z negativnimi učinki na delo, prezentizem z ohranjeno delovno
učinkovitostjo, neobvladovanje vsakdanjega življenja, število medicinskih
sester, ki dejansko v povprečju dela v eni delovni izmeni in starost anketirancev.
Raziskava daje pomembna spoznanja in priložnosti za zdravstveni management. Za zmanjševanje bolečine v križu je potrebno zagotoviti ustrezen
kadrovski normativ na delovni izmeni. Strategije dela z ljudmi v zdravstveni
negi morajo biti usmerjene v preprečevanje prezentizma in obvladovanje
slabega počutja na delovnem mestu. Rotacija delovnih mest, glede na zahtevnost delovnih pogojev in starost zaposlenih oziroma število let dela na
istem delovnem mestu, bi moral biti eden od primarnih ukrepov zdravstvenih managerjev. Le-ti se morajo zavedati, da ima neobvladovanje bolečine
v križu in dejavnikov povezanih z njo, svoje učinke na kakovost, delovno
učinkovitost in stroške zdravstvene obravnave.
QR kode v brošuri vas povežejo s spletno stranjo projekta, kjer sta na voljo
filma o varnih tehnikah dela s pacienti.
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STABILIZACIJA HRBTENICE
IN MEDENICE TER
ERGONOMSKO ZNANJE
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Vzroki za bolečino v križu
Bolečina v križu sodi med najpogostejša obolenja lokomotornega sistema.
Vsaj polovica aktivnih ljudi se letno sreča z bolečino v križu. Bolečina v križu
je lahko akutna ali kronična. Akutna bolečina traja šest tednov ali manj in
običajno izzveni v dveh do treh mesecih. Kronična bolečina pa je bolečina,
ki traja dlje kot dvanajst tednov. Bolečina je lahko locirana le v ledvenem
predelu (lumbalgija), lahko pa izžareva v spodnji ud (lumboishialgija).
Delo v zdravstveni negi je zahtevno delo, ki povzroča stalno obremenitev
hrbtenice. Zaradi narave dela so zdravstveni delavci rizična skupina za nastanek bolečine v križu. Funkcionalni vzorci, ki jih zdravstveni delavci vključujejo v svoje delo, zahtevajo nenehno prepogibanje, sklanjanje in dvigovanje bremen, kar privede do velikih statičnih obremenitev hrbtenice. Ob
uporabi nepravilnih tehnik dvigovanj in premeščanju pacienta ter nestabilnem ledveno-medeničnem obroču se te sile na hrbtenico še povečajo.
Vzrokov za bolečino v križu je veliko. Najpogostejši vzroki so funkcionalne
motnje in velike obremenitve hrbtenice, zlasti pri dvigovanju in nošenju
bremen. Ponavljajoče obremenitve hrbtenice privedejo do degenerativnih
sprememb medvretenčne ploščice. Pojavijo se spremembe v zgradbi osrednjega dela medvretenčne ploščice, s tem se zmanjša sposobnost vezave
vode, posledično pa pride do izgube blaženja obremenitve medvretenčne
ploščice. Za akutno bolečino v križu je velikokrat odgovoren mišični krč. Mišični krč nastane zaradi nenadnega giba, predklona ali dvigovanja bremena.
Bolečina ob nategnitvi mišic lahko privede do zmanjšanega obsega giba.
Bolečina lahko izžareva tudi v spodnja uda. Zaradi prisotnosti bolečine pride do prepočasne aktivacije mišice notranje enote, to privede do zmanjšane mišične moči in s tem do nestabilnosti v ledveno-medeničnem predelu.
Za zmanjševanje bolečine v križu med medicinskimi sestrami je potreben
celostni pristop. Pomembni so uporaba ergonomskih principov in tehnik
pri ročnem delu, preventivne terapevtske vaje za hrbtenico, prepoznavanje
in zmanjšanje stresnih situacij ter uporaba ergonomskih pripomočkov.
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Ergonomski principi
Ergonomija v zdravstveni negi proučuje delovno okolje in obremenitve
zaposlenih v zdravstveni negi ter predstavlja načine dela, delovne pogoje in
sredstva za manj obremenjujoče, varno in uspešno delo.
Cilji ergonomije v zdravstveni negi so zmanjšanje psihofizične obremenitve
zaposlenih, izboljšanje varnosti in učinkovitosti pri delu, preprečevanje
oziroma zmanjševanje kostno-mišičnih bolezni ter zagotavljanje zdravja pri
zdravstvenem delavcu.
Z uporabo ergonomskih principov, ki vključujejo metode in tehnike varnega
dela s pacienti, poskušamo zmanjšati obremenitve zaposlenih v zdravstveni
negi. Različne metode in tehnike uporabljamo pri dvigovanju, premeščanju,
držanju, potiskanju in vlečenju pacienta.
Poznamo različne metode dvigovanja in premeščanja pacientov:
• metoda ročnega dvigovanja,
• metoda ročnega dvigovanja z uporabo različnih manjših ergonomskih
pripomočkov,
• metoda dvigovanja z večjimi ergonomsko-tehničnimi pripomočki.
Pri delu v zdravstveni negi se najpogosteje uporablja metoda ročnega
dvigovanja. Ta metoda pomeni za zaposlenega velik napor. Ker se pri
vsakdanjem delu uporabi te metode ne moremo izogniti, moramo poznati
in uporabljati pravilne tehnike dvigovanja in premeščanja pacientov. Z
uporabo primerne tehnike zmanjšamo obremenitev in verjetnost poškodbe
hrbtenice.

UPORABA OSNOVNIH ERGONOMSKIH PRINCIPOV
ORGANIZACIJA DELA
Pomembno je dobro načrtovanje dela. V primeru, da je pacientova telesna
teža prevelika ali da pacient ni sposoben sodelovati oziroma se premikanju
upira, morata pri ročnem dvigovanju sodelovati vsaj dve osebi. Pomemben
je dogovor o izvedbi in razdelitvi nalog.
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PRIPRAVA PACIENTA
Pacientu moramo pred začetkom dela opisati predvideni postopek in ga
vzpodbuditi, da po svojih zmožnostih čim bolj sodeluje.
PRIPRAVA DELOVNEGA OKOLJA
V prostoru, kjer izvajamo postopek, odstranimo morebitne fizične ovire.
Pripravimo pripomočke in material za delo s pacientom. Prilagodimo višino
delovne površine.
PRIPRAVA ZDRAVSTVENEGA DELAVCA
Uporabljamo primerno obutev in delovno obleko. Postavimo se čim bližje
pacientu, z mišicami stabiliziramo hrbtenico in medenico ter pazimo na
pravilen položaj telesa. Pri dvigovanju pacienta je pomembno, da je le-ta čim
bliže našemu telesu in da imamo hrbtenico v vzravnanem položaju. S tem
ohranjamo fiziološke krivine hrbtenice in zmanjšamo vpliv kompresijskih sil
nanjo. Gibanje izvedemo z upogibom v kolčnih in kolenskih sklepih in ne z
upogibanjem hrbtenice. Izkoriščamo moč mišic nog in težo svojega telesa.
Ne uporabljamo več moči, kot je potrebno. S stopali sledimo smeri gibanja.
S tem se izognemo rotaciji hrbtenice. Rotacije preko navpične osi in hkratni
upogib trupa namreč povzročijo največjo obremenitev hrbtenice. Boljšo
stabilnost hrbtenice in medenice ter zmanjšanje obremenitev dosežemo
z aktivacijo mišic notranje enote. Močne mišice za stabilizacijo trupa in
njihova pravočasna aktivacijo zmanjšajo možnost poškodb in kostnomišičnih obolenj.

Izogibati se moramo enostranskim obremenitvam zgornjega dela telesa,
zato je med postopki dvigovanja in premeščanja pacientov pomemben pravilen terapevtski prijem. Pacienta moramo vedno držati na predelih telesa,
ki omogočajo dober prijem.

IZBIRA USTREZNIH TEHNIK ROČNE METODE DVIGOVANJA
Pri ročnih dvižnih tehnikah se, kadar je to mogoče, poskušamo izogniti popolnemu dvigovanju pacientov. Izberemo raje tehnike potiskanja, vlečenja
in drsenja, ki so fizično manj naporne.

IZBIRA METODE DVIGOVANJA Z UPORABO VEČJIH
ERGONOMSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV
Težkemu ročnemu dvigovanju se lahko popolnoma izognemo z uporabo velikih ergonomskih pripomočkov, kot so sobna dvigala in drugi električni ali
hidravlični pripomočki.

IZBIRA METODE ROČNEGA DVIGOVANJA S POMOČJO MANJŠIH
ERGONOMSKIH PRIPOMOČKOV
Uporabljajmo ergonomske pripomočke, ki nam olajšajo delo. Poznamo različne manjše ergonomske pripomočke: rjuhe z nizkim koeficientom trenja,
vrtljiva podnožja, deske za premeščanje, ergonomske pasove.

TEHNIKE VARNEGA DELA S PACIENTI
Tehniko dviganja in premeščanja pacienta, ki jo bomo uporabili, izberemo
glede na okoliščine in organizacijo dela ter pacientove potrebe in zmožnosti.
USEDANJE PACIENTA PREKO ROBA POSTELJE PREKO BOKA
• Pacientu razložimo izvajani postopek in ga prosimo, naj nam pomaga po
svojih zmožnostih,
• prilagodimo višino postelje svoji višini,
• postavimo se čim bližje pacientu,
• pazimo na pravilno držo telesa – ohranjamo fiziološke krivine hrbtenice in
zavestno aktiviramo globoko trebušno mišico,
• uporabimo moč mišic trupa in nog,
• pacientu pokrčimo obe nogi,
• pacientovo levo roko prenesemo preko trupa in ga obrnemo na bok,
• z desno roko primemo pacienta za lopatico, z levo pa za medenico,
• pacienta obrnemo na bok preko ramenskega in medeničnega obroča,
• ko pacient zavzame položaj na boku, mu spustimo noge preko postelje in
dvignemo trup preko medeničnega loka in ramenskega sklepa.

USEDANJE PACIENTA PREKO ROBA POSTELJE PREKO DESNE
STRANI (kadar se pacient zaradi zdravstvenega stanja ne sme usedati
preko boka)
• Po operacijah ali poškodbah na spodnjem udu.
• Dvignemo posteljni naslon,
• pacient prekriža noge s poškodovano nogo zgoraj,
• pacienta primemo preko ramenskega obroča in kolenskega sklepa ter ga
usedemo.

PRENOS PACIENTA NA ROB POSTELJE OB POMOČI ENEGA
DELAVCA V ZDRAVSTVU
• Pacientu razložimo izvajani postopek in ga prosimo, naj nam pomaga po
svojih zmožnostih,
• prilagodimo višino postelje svoji višini,
• postavimo se čim bližje pacientu,
• pazimo na pravilno držo telesa – ohranjamo fiziološke krivine hrbtenice in
zavestno aktiviramo globoko trebušno mišico,
• uporabimo moč mišic trupa in nog,
• prenos pacienta razdelimo na tri dele: spodnji ud, medenični obroč, ramenski obroč,
• prenose izvajamo v razkoraku in s pokrčenimi nogami.

PRENOS PACIENTA NA INVALIDSKI VOZIČEK PREKO DESNE
STRANI
• Pacientu razložimo izvajani postopek in ga prosimo, naj nam pomaga po
svojih zmožnostih,
• postavimo se čim bližje pacientu,
• pazimo na pravilno držo telesa – ohranjamo fiziološke krivine hrbtenice in
zavestno aktiviramo globoko trebušno mišico,
• uporabimo moč mišic trupa in nog,
• prilagodimo višino postelje višini invalidskega vozička,
• voziček primaknemo k postelji pod kotom 45°,
• zaklenemo zavore na vozičku,
• odstranimo notranjo stranico vozička,
• postavimo se na pacientovo levo stran,
• s svojo desno roko podpremo pacienta pod pazduho,
• pacient svojo levo roko položi v našo levo roko,
• pacienta prosimo, naj prenese težo naprej in se z desno roko prime zunanje
stranice invalidskega vozička,
• skupaj s pacientom vstanemo, pri tem uporabimo mišično moč mišic nog,
• pacienta usedemo v voziček, premik naših nog naj sledi gibanju pacienta.

PRENOS PACIENTA NA INVALIDSKI VOZIČEK PREKO DESNE
STRANI S POMOČJO MANJŠIH PRIPOMOČKOV
a) Vrtljivo podnožje
• Vrtljivo podnožje uporabljamo pri pacientih, ki niso sposobni narediti
koraka.
• Princip prenosa pacienta na invalidski voziček je popolnoma enak kot pri
prenosu pacienta na invalidski voziček preko desne strani, le da pacienta na
vrtljivem podnožju obrnemo proti invalidskemu vozičku.

b) Deska za premeščanje
• Višino postelje prilagodimo višini invalidskega vozička,
• voziček primaknemo k postelji pod kotom 45°,
• zaklenemo zavore na vozičku,
• odstranimo notranjo stranico vozička,
• drsno desko podložimo pod pacientovo zadnjico, tako da je končni del
usmerjen proti sedalu invalidskega vozička,
• z desno roko podpremo pacienta pod pazduho,
• pacient svojo levo roko položi v našo levo roko,
• pacienta prosimo, naj prenese težo naprej in se z desno roko prime zunanje
stranice invalidskega vozička,
• pacient se z desno roko prime zunanje stranice vozička in se počasi podrsa
po deski proti vozičku.
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VSTAJANJE S STOLA OB POMOČI ZDRAVSTVENEGA DELAVCA

• Pacienta z eno roko primemo pod pazduho, v našo drugo roko pa naj
pacient položi njegovo roko,
• pacienta prosimo, naj se nagne naprej in vstane,
• smer našega gibanja naj sledi smeri gibanja pacienta,
• uporabljamo moč nog in ne moči mišic zgornjega uda.
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STABILIZACIJA HRBTENICE IN MEDENICE

Najpomembnejši ukrep, ki ga lahko naredi vsak posameznik pri težavah z
ledveno hrbtenico, so aktivne vaje za stabilizacijo trupa. Stabilizatorji trupa
so odgovorni za prenos sil iz zgornjih in spodnjih udov preko trupa. S tem
dosežemo ustreznejšo biomehaniko gibanja in manjšo obremenitev ledvenega dela hrbtenice.
Krepitev trebušnih in hrbtnih mišic dopolnjujejo vaje za stabilizacijo hrbtenice in medenice. Za osebe z bolečino v križu je značilen dejavnik nestabilnost ledvenega dela hrbtenice ali ledveno-medeničnega območja, zato
strokovnjaki menijo, da so vaje, ki smo jih izvajali doslej, premalo učinkovite. Z običajnimi vajami za hrbtenico krepimo le zunanje mišice, ki so splošni
stabilizatorji hrbtenice, kar pa ni dovolj. Še pomembnejše so vaje za krepitev notranjih mišic, ki lokalno stabilizirajo hrbtenico in medenico. Naše
telo mora trebušno-hrbtni mišični steznik pravilno in pravočasno aktivirati.
Poudarek teh vaj je na izolaciji in treningu mišic notranje enote (prečna
trebušna mišica, globoka skupina mišic hrbta, mišice medeničnega dna,
trebušna prepona).
Ena glavnih mišic, ki sodeluje pri stabilizaciji hrbtenice je globoka trebušna
mišica. Njena funkcija je, da se aktivira tik pred vsemi ostalimi mišicami. S
tem, ko se aktivira pred vsemi ostalimi mišicami, poravna vretenca v pravilen položaj in jih stabilizira, zato se sile ob gibu telesa pravilno prenesejo
preko poravnanih vretenc. Ko pa pride do bolečine, se zakasni aktivacija
globoke trebušne mišice, zato se sile prenesejo preko neporavnanih vretenc. Stanje se ob ponavljajočih gibih z veliko obremenitvijo, kot je na primer obračanje pacienta v postelji ali prenašanje pacienta s postelje na voziček, poslabša. To vodi v degenerativne spremembe hrbtenice in posledično
v vedno večjo bolečino v križu.
Program vaj, ki je predstavljen v zloženki, je usmerjen v učenje aktivacije mišic notranje enote, izboljšanje njihove moči, v vzdržljivost in pravilno
časovno aktivacijo omenjenih mišic. Pri pojavu bolečine v križu, pride do
mišičnega krča, zato je potrebno program vaj pri bolečini v križu začeti z
razteznimi vajami.
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RAZTEZNE VAJE ZA PREPREČEVANJE IN
OBVLADOVANJE BOLEČINE V KRIŽU

Uležemo se na hrbet. Roke odročimo in dlani obrnemo proti tlom. Pokrčimo obe nogi
in jih zasučemo v eno stran. Pogledamo v
drugo stran. Položaj zadržimo 40––90 s.

Uležemo se na hrbet. Eno nogo pokrčimo
v kolku in kolenu. Pazimo, da je kot v kolenskem sklepu 90°. Druga noga ostane iztegnjena. Položaj zadržimo 40–90 s.

Uležemo se na trebuh. Z rokami dvignemo
trup in pri tem izdihnemo. Ko spustimo trup
nazaj, vdihnemo. Dvig izvedemo z rokami in
ne hrbtnimi mišicami.

Usedemo se na tla, eno nogo pokrčimo, z
drugo se usedemo po turško. Pokrčeno
nogo primemo za zunanji del gležnja. Prsni
koš naslonimo na pokrčeno nogo in zasučemo trup v nasprotni smeri pokrčene noge.
Položaj zadržimo 40–90s.

STABILIZACIJSKE VAJE
ZA PREPREČEVANJE IN
OBVLADOVANJE BOLEČINE V
KRIŽU

Uležemo se na hrbet in pokrčimo nogi.
Najprej maksimalno usločimo in nato
vbočimo ledveni del hrbtenice. Položaj
zadržimo na sredini teh dveh skrajnih
gibov, s tem dosežemo nevtralni oz. fiziološki položaj hrbtenice. Globoko vdihnemo. Ob počasnem izdihu povlečemo
spodnji del (del pod popkom) proti hrbtenici (popek noter). Vlek spodnjega
dela hrbtenice mora biti nežen in ne maksimalen. Položaj zadržimo in normalno
dihamo.

Vajo izvajamo na boku. Opremo se na
komolec. Pazimo na nevtralni položaj
hrbtenice. Globoko vdihnemo. Ob počasnem izdihu povlečemo spodnji del (del
pod popkom) proti hrbtenici (popek noter). Vlek spodnjega dela hrbtenice mora
biti nežen in ne maksimalen. Položaj in
stisk mišic zadržimo in dihamo normalno
(slika a). Vajo lahko otežimo tako, da v
roke primemo neko utež (utež, žoga ...)
ali pa počasi premikamo roko ali nogo, s
tem, da zadržimo tako nevtralni položaj
hrbtenice, kot tudi nežen stisk globoke
trebušne mišice.
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Postavimo se na vse štiri. Kolčni in kolenski sklep poravnamo v linijo in ramenski sklep z dlanjo. Teža telesa naj
bo enakomerno razporejena med vsemi
štirimi okončinami. Najprej maksimalno
usločimo in nato vbočimo ledveni del
hrbtenice. Položaj zadržimo na sredini
teh dveh skrajnih gibov, s tem dosežemo
nevtralni oz. fiziološki položaj hrbtenice.
Globoko vdihnemo. Ob počasnem izdihu
povlečemo spodnji del (del pod popkom)
proti hrbtenici (popek noter). Vlek spodnjega dela hrbtenice mora biti nežen in
ne maksimalen. Položaj zadržimo in dihamo normalno.

Uležemo se na trebuh. Dlani postavimo
pod ramena. Prste na nogi spodvihamo.
Globoko vdihnemo. Ob počasnem izdihu
povlečemo spodnji del (del pod popkom)
proti hrbtenici (popek noter). Vlek spodnjega dela hrbtenice mora biti nežen
in ne maksimalen. Ko imamo aktivirano
globoko trebušno mišico, zadržimo aktivacijo in se dvignemo na prste, kot prikazuje slika. Pazimo na položaj glave.
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SKRB ZA DUŠEVNO
ZDRAVJE IN
OBVLADOVANJE
PSIHIČNIH
OBREMENITEV NA
DELOVNEM MESTU
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Odzivi na življenjske okoliščine, ki jih pogosto imenujemo »stres«, so odzivi
na to, kar se nam dnevno dogaja v osebnem in poklicnem življenju. Stres ni
samo to, kar se zgodi. Stres je naš odziv in naša osebna izkušnja kot duševna in telesna reakcija na to, kar se nam dogaja, kar občutimo, doživljamo,
razmišljamo in počnemo.
Delo v zdravstveni negi je plemenito, povezano s skrbjo za druge. Če smo z
njim zadovoljni, nas spodbuja, vse prepogosto pa pomeni dnevno fizično in
psihično obremenitev. Naporno izmensko delo, vsakodnevna skrb za druge,
premalo kadra in pomanjkanje časa ter slabi medsebojni odnosi, po izkušnjah pogosto vplivajo na nezadovoljstvo pri delu in na doživljanje stresa na
delovnem mestu. Stres je postal pomemben razlog za bolniško odsotnost
z dela ter za številne kronične bolezni med zaposlenimi v zdravstveni negi
in oskrbi.
Promocija zdravja na delovnem mestu je pomemben dejavnik zmanjševanja stresa in psihičnih obremenitev. Zaposleni v zdravstveni negi imajo pri
vsakodnevnem delu pogosto občutek, da niso kos vsem delovnim obremenitvam. Prepogoste so izkušnje in zaskrbljenost, ker niso spoštovani in
upoštevani, ker ni sodelovanja in timskega dela ter ker vodstvo v delovnih
organizacijah ne poskrbi v zadostni meri za večje zadovoljstvo in boljše odnose pri delu.
Ne glede na to, si pri stresu in delovnih obremenitvah, ki se jim ne moremo izogniti, lahko pomagamo sami. Naučimo se preprostih korakov, kako
obvladati stres in postati bolj odporni nanj ter kako se boljše odzivati na
vsakodnevne fizične in psihične obremenitve v službi in doma.
Prav vsak se lahko nauči obvladovati stres in se nanj boljše in bolj »zdravo«
odzvati. V tem ni skrivnosti. Vsak si lahko izbere svoj način razmišljanja in
vedenja, ki mu bo osebno pomagal.
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Priporočila
Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da je za duševno zdravje in dobro počutje pomembno, da imamo dober odnos do sebe, dobre odnose z
drugimi in da se uspešno spoprijemamo z izzivi in težavami v vsakdanjem
življenju. Navajamo nekaj priporočil, ki so preprosta in vam bodo pomagala
pri opolnomočenosti za zdravje:
• Razmislite, kaj lahko za svoje zdravje in dobro počutje naredite sami in kako
vam lahko pomagajo drugi? Odgovorite si na vprašanja: Kakšen odnos imate do s sebe? Katere vrednote so vam pomembne? Ali ste ponosni na to,
kar ste dosegli? Katere cilje imate za naprej?
• Vsak dan si vzemite nekaj časa zase. Živite v skladu s svojimi vrednotami;
imejte se radi, cenite to, kar ste in bodite ponosni. Pomembno je tudi, da
poznate sami sebe in da znate pri sebi prepoznati, kateri so dejavniki, okoliščine, odnosi ..., ki v vas sprožijo neprijetne občutke?
• Mišljenje vpliva na naše razpoloženje in čustva, obratno pa tudi naše razmišljanje vpliva na naše mišljenje. Kako vaše mišljenje vpliva na stresorje in
na vaše doživljanje stresa?
• Pogovarjate se o doživljanju psihičnih obremenitev na delovnem mestu in
prisluhnite drug drugemu. Ko imate problem, je pomembno, da iščete rešitev in se ne osredotočite le na to, kako se počutite ter mislite, da ne morete
nič spremeniti.
• Na probleme se odzovite umirjeno. Naučite se, kako se postaviti zase in
kako izraziti svoje mnenje in stališča na ustrezen način. Naredite si prioritete, kaj je v dani situaciji najbolj, bolj in najmanj pomembno.
• Naučite se obvladovati svoja čustva. Ali se pogosto obremenjujete z malenkostmi, se razburjate in kregate zaradi malenkosti? Ne jezite se prepogosto.
Imejte smisel za humor in smejte se.
• Zavedanje, da lahko vplivate le nase in ne na vedenje drugih, je pomembno
za zmanjševanje stresa v medsebojnih odnosih. Ustvarite kulturo zaupanja
in medsebojnega sodelovanja, ki sta ključni za zadovoljstvo pri delu in doživljanje različnih obremenitev.
• Organizirajte si svoj čas, da boste imeli občutek boljšega nadzora nad sabo
in bolj učinkovitega obvladovanja časa v službi in doma.
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• Dobre socialne mreže in druženje so pomemben del osebnega in poklicnega zadovoljstva. Pomislite, kakšen je vaš odnos do drugih in na splošno do
sveta. Kdo so pomembne osebe v vašem življenju?
• Z družinskimi člani, prijatelji in sodelavci vzdržujte dobre medsebojne odnose. Pomembno je, da se ne zapirate vase in v samoto. Poiščite ljudi, ki so
vam pomembni in jim zaupate, ter spregovorite o tem, kako se počutite, kaj
vas skrbi in kaj razmišljate?
• Vedno se najde rešitev. Bodite optimistični in razmišljate pozitivno.
• Duševno zdravje je del celotnega dobrega počutja in je tesno povezano s
telesnim zdravjem.
• Z vidika promocije zdravja je pomemben zdrav življenjski slog, ki je odporen
na stres. Poleg koristne izrabe prostega časa vam priporočamo pravo prehrano, redno telesno aktivnost in dovolj spanja.
• Pomembno je tudi, da se opolnomočite, da spoznate in uporabljate različne oblike in načine, ki vas pomirjajo in sprostijo.
• Spoznajte in naučite se načinov sproščanja in zase izberite tiste, ki nam najbolj ustrezajo (osredotočeno dihanje, meditacija, sanjarjenje, progresivno
mišično sproščanje…).
• Pravilno dihanje je vir zdravja in sprostitve ter prvi korak pri obvladovanju
stresa.

Vaje za preprečevanje in
obvladovanje bolečine v križu
DIHALNE VAJE ZA SPROSTITEV IN MEDITACIJO
(povzeto po Davis et al., The relaxation and stress
reduction workbook, 2008)
Preponsko – trebušno dihanje
Uležemo se na hrbet in desno roko položimo na trebuh, levo roko pa na
prsni koš. Sledimo svojemu dihanju, umirimo se in se osredotočimo na svoje dihanje; opazujemo, kaj se dogaja: trebuh se z vsakim vdihom dviga in
z vsakim izdihom pada. Prav tako se z dihanjem premika tudi prsni koš. Ko
vdihnemo, se najprej dvigne trebuh in potem srednji del prsnega koša ter
na koncu še zgornji del prsnega koša. Počasi upočasnjujemo dihanje: vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta. Naredimo nekaj dolgih, počasnih
in globokih vdihov in izdihov. Vedno znova se osredotočimo na dihanje,
kljub temu, da nas lahko begajo različne misli in občutki. Priporočljivo je,
da dihanje vadimo po 5–10 minut dvakrat na dan. Čas lahko postopno podaljšujemo, da dosežemo do 20 minut naenkrat. Čez dan se vedno najde
dovolj trenutkov, ko se lahko sprostimo z dihanjem in se umirimo. V dihanje
vložimo zavesten napor, da se lahko osredotočimo samo nanj. Ko smo utrujeni, ko vzdihujemo ali se nam zeha, lahko to vajo z zavestnim naporom
in osredotočenostjo delamo tudi tako, da zravnano sedimo ali pa stojimo,
in to kjerkoli.
Izmenično dihanje
Uporabna vaja za sproščanje telesa, umirjanje razuma in obvladovanje
stresa v svojem življenju. Vaja je uporabna, ko smo napeti, ali če trpimo
zaradi glavobolov ali vnetja sinusov. Na začetku naredimo 5 ponovitev, ki jih
lahko povečujemo do 10 in največ 25 ponovitev. Če je potrebno, si nos prej
izpihamo. Vajo delamo sede.
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Vajo naredimo v 10 korakih.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Udobno se usedemo, sedimo zravnano, z udobno telesno držo.
Kazalec in sredinec desne roke položimo na sredino čela nad nosom.
S palcem zapremo desno nosnico.
Počasi in neslišno vdihnemo skozi levo nosnico.
S prstancem zapremo levo nosnico in sočasno odpremo desno nosnico,
tako da umaknemo palec.
Počasi neslišno in kolikor je mogoče temeljito izdihnemo skozi desno
nosnico.
Vdihnemo skozi desno nosnico.
Desno nosnico zapremo s palcem in odpremo levo nosnico.
Izdihnemo skozi levo nosnico.
Vdihnemo skozi levo nosnico in pričnemo naslednji cikel.
Dihalne vaje za sproščanje vadimo vsaj enkrat do dvakrat na dan do 20
minut.
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ENOMINUTNA MEDITACIJA
(povzeto po Williams in Penman, Čuječnost; 2015)

Vajo naredimo sede.
• Sedimo vzravnano na stolu z ravnim naslonjalom. Po možnosti se s hrbtom
malo odmaknemo od naslonjala, da bo hrbtenica podpirala smo sebe. Stopala položimo plosko na tla. Zapremo oči ali spustimo pogled.
• Svojo pozornost usmerimo na dihanje in na to, kako nam gre zrak v telo in
iz njega. Ob tem zaznavamo različne občutke ob vsakem vdihu in izdihu.
Opazujemo dihanje, ne da bi pričakovali, da se bo zgodilo kaj nepričakovanega. Dihamo tako kot vedno, ni potrebe, da bi dihanje kakorkoli spremenili.
• V dogajanju kot dihamo, lahko opazimo, kako bo naš um čez nekaj časa
začel begati. Takrat svojo pozornost spet nežno preusmerimo na dihanje.
Ne jezimo se nase in se ne se kritizirajmo. Ko se zavedamoe, da je naš um
odtaval in da se težko osredotočimo, ni to nič hudega. Svojo pozornost
spet nežno usmerimo na dihanje. Ključni del pri izvajanju meditacije za
boljšo čuječnost je prav usmerjena pozornost, osredotočenost na dihanje
v trenutku tukaj in sedaj, brez kritike do samih sebe.
• Vaja dela mojstra, ko mojster ponavlja vajo. Na koncu se nam bo um lahko (ali pa tudi ne) umiril kot mirna gladina vode. Prevzel nas bo občutek
popolnega miru in spokojnosti. Če smo jezni, razdraženi, napeti, pa bo
ta občutek bežen in bo minil. Pustimo, naj bo tako, kot je. Ko bomo vajo
ponavljali, se bomo naučili osredotočiti svojo pozornost ter dosegli večjo
umirjenost in sprostitev.
• Čez eno minuto odpremo oči in se spet zavemo sobe oziroma prostora,
kjer smo.
Po enakem postopku lahko izvajamo tudi petminutno meditacijo.
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KRIVULJE
pantone

“Projekt Promocija zdravja na delovnem mestu: Preprečevanje in obvladovanje
bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi, je na podlagi Javnega razpisa za
sofinanciranje projektov za promocijo zdravja v letu 2015 in 2016 finančno podprl
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije”.

